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 هتاکم دارفازا ضس یار ۱ تقک نا وت یم هک
  دارفازایضعب یارب امدیس تقن ناوت یم هک یوحنب

 یدایبدو دوریم

 یرکسید رک ذ ل
 هداقتسا هژتم «

 یمرک رسو ینادذگ تقو هلیسو ک ؟ تق

  زحب صاعتاز

 دن رادن نتفرک رظن رداب

 دی ام شیب یرتهو یکتهرقو یملع یاه هنیمزرد

 یهورکیارب جیرفت هلیسوكب هکیاجردرکید ترابم و
 تسی رتمبددرگیع مقاد جایتحا ددوءو _ دورض مدرمزآ

 حب رفت لاقردأت دنشوک و دیشخب هدنزوم۲

 نددوزفاتعاب هک ار یتاکن و تایح یدج

 نض . دیناجتسکدو
 رب هدنژومآ راث ۲ نیا زایضهب هب هاگ یحع رفت یاپملیف

 یفسلف و یقالحا سرد كي طقف اهتآ ود هک میدوخیم

 یارب زین هتکنای سرد نامه هزات هک تساهدش هدیناجنک

 میلعتروظتمب اقرص هک یئاهملیفاما ت سا موهفمان ۱هیلیخ

 هدمآدوجوبیرکید صاخ یاه هتشد شزومآ ای تیبرب

 ات یمودع تامولعت حطس

 و

 قبرطزاره نیا هک یتذل وامنیس یح,رقت هبنج اتضو

 هب ناوت یع دناب هدشن شوءارق دشعب یم هدننی هب رصب

 ناتیطانابچاشامت طسوت نآ كردو «انیس سردو ریتات
 شرومآ ناهج طاقت لغارد زورما : تشاد یرتشیب
 دریکیم ماج | ملیفو امایس طسوت هدمع تقود ناک .وک
 هدشهب رجت یدامتم یاها هیط سیردت عون نیا تسهاو
 فاتخ.طب اورنررق نیدنچ دوج واب تسامدید تاقو
 زکاربب ددمت» نایوجش زد م) رعاد یجداخ یاهدوشک اب
 تفرتبپ هیامزونه ناپج كرزب یاهرتهد ميانمو مولع
 هرهب و « شن راکشآ الماک ا.یارباهن ۲ فرکذ ندمتزادو
 برقم تتموراه 4 «ةقو بداو ملعزا یلماکو یفاک
 اعم

 یامروشک دد مواع تفرشیب نیرخ زا ناوتیم یربخو

 یرب یبو یکداتفا بقع یارب و هیدرک فقاو ترزب
 میت و شرو رپ هنیمژود . دیشیدنا یا هراچ تلم نیا

 سوسحم رگید هبنج رها شب« ملیف شی ات ناکدوک
 رایسب ناکدوک زد امثیس هب هقالع اریز تسا هدو دیع.و

 ناسآ ردقن| شوک ورصب هادزا هک یملعو دما یم دیدش
 ددرکیم هنف ریذب رتهب دوش دراو هظقاح هب شعب تذلو

 لصازا یدریب رد .

 شش وک نونکات امشیهدن زوم یاه هبنجزا هدافتسا وقوق

 تسا رت هداس مه نآ ظفحو هردو

 و لماک هتافساتم هک تسا هتفرک تروصامروشک رو یئاه
 یندمذا الثم . تسا هتشادن ینادنچ ریثات و هدوبن یفاک

 یژروا شک لوصامیلعت و نایلاتسوریا رب ملیف شیاهت
 یناهلیفایوک | ربخاو دراد همادا فلتخ« تاهدرد نان [ب

 مادقا نیا اما دو*یم هداد ش امت و هیهت نارک راکیارپ
 داب یمدق نی رتک دزب د اوتیم ابیز یاهراه لک هر دا

 اینیسزا یغزومآ یاه هدافتس|یا رب ناریارد نونکات هک
 اد رپ وایتخارد هک یاماک و زرجم لئاسواب و تسا هدش

 رثوم تالوصحم ناوت یم دشابیم هدادا نیا یویدوتسا
 دروآ دوجوپ یرذه و یتامیام:دصاق«تفرشب؛ یارب یبلاجو
 رهاظ هسوم نيا راک تالوصعمات دش هتفک هک روطتاسه
 هک نیاب مجاد یصاخ هدیقعو عطات رظ ناوتیمت دوشن
 قفوم شیوخ یاهرشوک رد دح هچاترما نیا نیلوئسم

 . زهجم لیاسواب دوریم راظتن| طقف دون زارب۱ دن |هدوب
 هک هچن ] و یفاک تایب رجت و یثف تامولم یفاک هتخودن او
 ویدوت انا ناکدنن ادرک رد نامیاههدینشو اه هنک قبط

 ر هظحالسم لپاق یزیچ اهن آران[ نیت-عن میداد غارص
 . ساب هدوب سخ دما



 رو

 ۳۵ ربع

 رب | هک میلاحشوخ

 دنن اوخرظنب ار میناسرب زی زع ناک
 هک

 دنتشوتاه همان زور هکی رولع,

 -شن |دیاههیسن ایل همماج فرطزا

 1 توپ ها مال رب .یلاعیارس
 رتاتتدد ()ورم)) هبنشزورزا زور
 نآ نمضهک دشدهاوخ ارجا نا رب

 «هدولآ یاه تسد با

 ضرممب الاو رستکد ینادرکراکب
 نیادد دش دهاوخ هتشاذگ شیامت

 یارب یعیطم كلم رمان سیپ

 هدپهادیل ورتاثت هنحصرد راب نیلوا

 یمهک نیا مهم ربخ اماو دشابیمرزو

 دروخ نس كاخ هک سکرهودنبوک
 روورتاتت هنحصزا دناوت یمن رکی»

 ادیب قادصم زین اجنیارد «دوه
 ردناخرصان تسا دارق و هدرک

 نسیدز هداج ای دانق نسح» سیب
 بت ۰پ۰پ۰پب

۸ 
۳ 

 ریدمو زابتما بحاص
 نایتسلاگ ورفاپ

 ۷۱۰ مرامش ت مراهچ لا 1

 ۱۳۳تدنفسا ۱۵ هبنش

 یی
 اب

 رب !تچچپب

 ک
 تا

0 
 رضاتت زوروت هماترب هک «دنقرمس
 رس لر راد هدهع دشابیم نارهن

 بیترت نیا ۰.. دوشب ناب ادک هتسد
 ناگترد امنیس مک مک

 ۱ دنک

 شکلد یارجام

 نایرج زی زعناک دن اوخ .دیال
 راپچب ار شکل د مناخ تیموکح»
 همانزور رد هتشذگ هتفه نادن زءام
 عوضوم - دن وومرف هعلاطم ناپیک

 رد ناپیک همانزور هکنیارت باج
 یبلاطمربخ نیا راشتت از| هعب هرامش

 ندوب هجوتدرومو یدنمررته هرابرد
 ووب هتشون و هدرک حرد شکل د منا

 نادوسح فر طز| تاتیشت هن وک نیا هک
 و ترهش و هدوب ناثيا ءاقرو

 یمتدراو یا همطل ناشیاتیبوبحم
 ناشیا هلیسونیدب تقیقحردو دوش
 .دوب هدرک ریهطت اد

 اقتا هک تسا یت ایرج لاحرهب
 اما و دشرکنم ناوت یما و هداتلا

 : هیضت لصا
 مارهب یاقآ یدصت نامززد

 ناشیا نآ رهت ویدادرد روب یرهشوب
 مالعا مقومرد هکدندوب هداد روتسد

 و < مناخ » نی وانع هیلک همان رب
 مسا یولجزا نآلاثماو «اتآد>
 هدش هتشاد رب اههمان رب ناکد ننک |رجا

 نیا . دوش هتفک ناتآمان طقنو
 هدمآنارک شکلد مناهب عوضوم
 و دوریم دوب یرهشوب قاطابو
 عوضوم . دنک یم ضارتعا ناشیاب
 و دسریموگت وکب هب و دریک یمالاب
 تمدغشیب و هدزكن زووب یرهشوب

 رم هکینزنی) تسو و ؛دناوک ی م
 نسیا اب «نوریب زادنبوریکب اد
 هب و هدشرت ینابصع شکلد فرح
 -یموو هلح دوب یرهشوب فرط

 | راتن یلیسو تشم دنچد

 یم ادیپذوفن رب

 برض داریاد نیهوت» ناونب دوب

 دا
 و .دنک یم تب اکشقرش ک دادب شکلد

 هدرک ی طر دوخ نایرجرما هدن و رب
 شکلدوناب تیموکعبب رچنم هرخالابد

 دور یم

 خییور كنس
 - هبسج زور یبلاج عوضوم

 هکس يتررت نیدب داتفا نافتا هتشذک

 وینامو شیات قاقاب «تسود
 فرصیاریدوخ ناتسودزا فن هنچ
 یمدداو فروب بن ناروتسرب رابت

 ووب دایز یرتشم نوچ اقافت|.دنوخ
 ءرخالاب راظتتا تعاسمین زا سپ

 لورتنادتمرتهو هدش یلاخ یزبم
 ز كي ابی قت تدمدنی اه رقیملالجا
 چیه یلو دنوشیم نسراک رظتنم

 دسربپ هک دوو یمن اهن [غارسب سک
 هجیتن رو «!تسروطیچاموش یلاح»
 دن ریگیم میصت و هدش هتسخ نایاقآ

 یرصررکب دیاچ روو هتف راجت ] زا هک

 رکن نیاابتدحو یلو . دنیابت ادغ
 هناک مابت .دیوک یمو درک تفلاخم
 ؛ نادنمرته زا و دنتهام هجوتم
 یلامعا نینچ هک تسی هتسیاش
 . دن زی رص

 اقنر رد تدحو قطنم هثبلآ
 رودن زرتیم رب دوخیاجژا وهدرکت را

 دوخ یاچدد نانچمهتدح و هکیااح

 هشوخ نیزو هلجملاس نیمود
 مشد هزاشكي داشت ااب « هشوخ» هلجم هتشذک هتفه هبنشز ور

 لاسکب زا هشوخ هلجم هشدوخ یتاعوبطم تایحلاس نیمود دداد

 دنسب ون یاهدهیراکسهاب و یرکسعرتکد یاقآ دنمجرا «هنسیوت طسوت
 اوتو و ینکشراکاب فداصماهراب تیلاعن یطردودم] دوجوب قوای
 1 ,دهد هماد| دوخهارب تسناوت نیا هوجداب و دیدرک

 . مت وکیمكي ربت هبریرحت تئیهو رییووس
 5 دب دح رود

 - تبطنایمیاهدامل !قراخ تیب وبحم هک ءایسودیپسهلجم
 اد دراو هتشذگ هتفه زادراد اهن اتسرهشو تختیاپ

 نادنمقالع سرتسد رد ینابیژو هیدج كبصاب و دیورک
 ودیپع ریید رسو ریدم یدازپب_رتک د یافآ تیقفومو تف رشیپ

 ۱ . میداد تلئسمار هلجم ناک دنسیون

 شور

 مو
 میوقت كيرد هتشذگ هتفهرد

 سا مک اف آنا ریزد یلأمشیس تالجم
 قوقربخ هلیسوتیدب هلادوب هدش

 تا

 یادمتقو ی تساهدوب بوک
 هاب بردز) هک شیات یلع «یاسد»
 ( ..تدحو-تدحوودرک یه دایرف
 ۱  هزاجیپ. درک هجوتم |رراقتا هم
 واجات تحاف دنیا لیاتعرد تدحو

 ۰  تلامخزا هک ی لاحردو هدش میلت

  هقاک زا تسا هدشیم دیفسو خرس
 حورخ ]ادب الاح ...دوشیم حداخ
 نی «یرکد ) كنج» هچ هتاک زا
 1 ....دناسب ووشیم تداحودنآ

 مه اد نیا هکت سیندب ت
  قایاتآ عالطا رارقب هک دینادب
 کلسرد داد لایخ شباتو تدحو
 نامهاریز دنیایرد زین «نیکلام»
 ایاقآ «شباتد رهظزا دم زود

 :نیمز میوقت و دیدژابیارب |د

 .. ودارب ایوک هکدربیم یداب نارهت
 ۳ اش ۸۰ ۰ زینوا
 تسا

 ام یوت نادنمرته هلفاق
 ل ندحو هک ی لاحرد یراوس

 .نارهت نابایخ اه تدم دوب تشن
 «اکلامو و هدرکددزاب !دسراپ
 هلل وءاشن |دنی ام رقیمذاخت | یتایصت

 ,تس)كرابم

 ری و ی دا

 هایس و دیپع

 ۰ ۰ رشتنع 5



 یزو تی <سبت رک ین" > دل
 روپجم و هدودن ادیب یبیجعیراتت رک
 یرادربملیف ین ایمکب زودرهتسا
 لاسدویپ ویامحبص هدیامن یشک رس

 ست 7 دتیان وب اهرصعو

 شیپ یدنجدوخ دن ول رس.ه یل تناجتمپب هکیدوج واب <ینوت>

 کیدنزرن بحاص _دیادج ناداکت ریخز] یکیب ندلوه مایل

 اددوخ هداتفااج ردپ كي دننابه
 نونکا و

 هدومت لا وتسشاهدنب [ ملیق
 رضاحلاحرد > تگ دوب

 زونه هریگیم شناداکمه دزنرد
 دووبلاه « لگشوخ هجب > ءانب

 رم هم اطد لوتشم نم ۱

 ونیدهک «اپکسو رعاو ملیق
 رظن رد ارت ۲ ست دولد
 هراتس ود قاشفتاب ددزد

 اناولبس ابلاتیارک بوش[

 ادیجب رپ ول ولاتیچ ووناگتم
 یسلو مشابیم دیابت هی
 روطب هکنيآ هداب روزوئه

 تک رشروب زم ملیف ودنیقع
 لس مناوتیمت هناپ میامن

 < مرگ
 د ملبف زادعب هک «ندل وهد

 ۱ تسا فوررعم

 شتسوب هکیدوجداب یت وت یل و
 ورادیدنلب رظن تسا فی رظ یلیخ
 رخسمت رظن اب نی وانع وبآعل |نیاب و

 نادوسح مشچ زا دود و درکنیم
 زور و دهدیم ماجنا اردوخ راک
 دوخ تیبوبحمو دءآ درب ذورب
 یلجت  ریب رهاوخ ناواب | زیرام قافتاب لاسدوبن وی دداهحبص « دیا رفایم
 و دیامن یم یزاباد < هیاس كیاب تاقالم > ملیف دنلور تریلیک و
 « تیقفوم نب ریش دنشبا ورد رتسکنا ترب دوخ + باب را ناقتاب اهرمع

 * ۸ دزادرپیم ینامرهق تایلمعب

 ی

 تیقفوم و۱۷ هرامش «اگتشاد)ا

 نیرت داک رب و نیرتزاسلوپ ۰ نیرشبوبحم زایکی نآذا یشان هگدزپ
 سنیک كلا نادناب شیپ یدنچ هوشیم بوم دوویلاه یایتیمخش

 یاهلپ > ملیف ناتسلگنا یامنیس هتسج رب روتک ۲ ود زنبک اه تكچو
 دناسر مامئاباد «یئارک هناخدور

 تسا هدش هیهت لکیپسا ماسطسوت و ایپیلک لوصحم ملیق نیا
 , تفد دهاوخ رامشب ۷ لاس كرزب یامنةزاو

 اهت ابزرس(قباسرچیم) دویتامرونکی ونی| مان تسا یتدم
 ۱ هدرک رییفت رچیم هب روبت امزا و |مسا هکت ] یارب دینکن لایخ )تساءداتقآ

 -ربوتاودوسد مامتاب «ناژنس» یدادربلب
 . ینف یاهراک ریاس هکد ومن مالعا رکثیم
 دهاوخنای اب رکیدهامود یکی ات زبت نآ
 دهاوخ دازاب هناود ادوف و 1

 ملیفزا یتاعطق هکیصاخثا .دیدرک
 ینعساپنت دن | هدومن هدهاشم |رروب زم

 نیاز هک تسنی ادنی وکیم نآ ؛راب ددهک
 هراپشت ] هچكربسنب | دوجوم نی |: رتخد
 . 4« تسا یا

 لاس هکدنرادیم داپظا نیملطم
 هژیاج كشنودب كربس نیج هدنیآ

 اد لاس نذ هشیپ رنه نیرتب داکسا

 ادصورع ناریا دد طقفرم| نیا ۱ میخ
 هشیمه رچیم هجراخ رد هنرک و درک دنلپ
 ری نآ تلعد (دوب دهاوخو هدوب رویتام

 یکی هک تسایدامشیب و یتداجت یاهملیف
 : ووو۲ دهروخ تسدب اب اهن آرد و دنکیم یژاب یرگیدز ادم,
 . دوبواب قلدتمزپ  تحادیکدنزو هناخ ۰ یتعبشوخ دادوآنونج قشمپ ندشداتفرگ و یلبف رث] هک دشابیم نیلکنارف ین دیس ملیف نادرک داک ۰ دداد یرت رپ سرودان ایدتاقالماب و هدرک جا ودزا یسیلگن |نزکیاب هکدنکیمافیا اد 37 نتیذقرب دیدج همین مولعم رارقذا یلو تساهدمآهدرپ یورب . ناتسلگن امیقم یناکیرمآكي شق روینامرونکید مین نیا رد نوتلالزل راچو جرامكي ردرف هدریشامرن تک رشاب ۱۹۳۱ لاسددرگید - هو تک یخ نا انواع 6 دابکیملیفنیا ۰ تساشیازفا لاحرد زوربذود نآزا مدرم لابقتسا افتاب |راهن ۲ درادرظن دو هدرک ماختسا شیارپ اد ( ناتسلکن | و دوشیم هداد ناشن اکیرمآ فلتخم یاهرهش كرزب یاه امنیسرد را ی ۳5 ۱۳۳۰۹ هیداب دیه و میم سای # 3 یورن ومنیلب رم)سدودان ابد دابنیا هک دهدیم ربخ )اب ایسلک ین اپبک زین ناب ایخ نک استداب هداو اخ ۳ تسا یتدم نونک اودو ۰ 3۳ نونک اودومن هدرولوهل ادوا دولاتشوک . دراذک دهاوخ موبع یاشاء شرب و ندب وهدرک هفالک ار دن وسژانط ورورپابیز هدودن دداد ارنآ «ژود ناوم» یاملیس دیدرک شیامن هدامآ هکنآ رود بجلاد ۲۵ کا اس[ ؟داخهاددو درجمب مولعمدارفزاو دشابیم ستسیتدآ دنیانوب لوصحم «ناژ نس» ملینرد هنوکچ ید دریخ شیپ مسلیف .تسا هدادن تبث» باوج كلي چیهب نیچژونه یل و هدیسرواب گن دکمیم|رناشب اهبلو دنکیم یزاب یدادربملیفیاهیلاپمک فرطزا ینادارف یاه دامنشیپ نونک ات -قشع فلتعم یاهروشک یاهمنص نیرتابیز

 تبازبلا شقا زنوج رفینج » دریهامرا یاجب دیدچ هییک رد . دهدیم تسدزایلکب اددوخ
 راینچردب) تدابشقن دوکلیج ناجرس ۰ نوتفالزا داچ یاجب و تداب

 كن وارب ترباد شل سروارتلیب  چدام كيردرف یاجب و(رنوج 0
 .دننک یم ءافیا اد فورهمرءاه / ۷ ۲

 1 ی



"" 

 یکشیپ ره نادود یاهب ذاب نی رتهب )ایا «دلا رهرچ کی نشوم هلجمرییدرس یلکپ

 تری ریتم ری ری

 لس یعس لافح
 ی 1 ی 3

 اتیس مولعورته یمصداک ] هک هیدوف ۸ ۰
 >نرزب دومن رثتنم ادراکسا فورعم هزیاج یاهدیدتاک
 هتشذک لاس یاپملیف نایم رد داغتفا نیرت
 ستسیتر ] دتیان وی یتایمک میظع ملیف این درو دز و دداتشهو
 ناکما اذل ودوبهدش دیدفاک تسق تشهرد اریذ دیدرک
 دی امن تفای ردراکس|« زی اج تشهدراد

 : ژادنت رابع هدیدرک دیدناکنآ تفایردملیف نیا هکی زئاوج

 - تیصن

 مایف نی رتهب -۱
 ین ادرک راک نی رتهب -۲
 وب رانس نی رتهب -۳

 ژاتن وم نی رن
 <« ی رنه نادرگ داک> نی رتچب

 یکن ریفا رک و تامنیس نیرتب ->
 (یگند) سابل یرط نیر

 نتع كيزوم نیرتهب -۸
 نیتسخن هلصا و رخ نرخ آ قبط ۰ ت )مووندقشدا اب ملیفود یارب یداد رارق لاسدویا وب هن اخ راک هک میداد عالطارن رتالال 4 طوب رم ریغدد لبق هناه ۶

 , تس
 نادرکراک « دومن دهاوخ ءاقیا لب اقلرو دراد مان ناصر دریشوداددا رق نبا ملی
 رادنچ فجاد انال»
 .ودرکیم عدرش لب رو[ طسا وانآ یداد ریسایف اف ودشاب یم دلو ر[4ج ملیف

 رادنک یک هدونبک یزتبم «یلک نیچز) دنترابم ملیف نیا اکشیپ ره ۰ عورش دهدیم ماجلا رکو ک حدوج ارنآ ینادرک داک هک «نارتغدو ملیف یدادریلیق هرخالا *
 .دنیامن تک شملیف نا دداگدک سرولدو ندد یلسل ريخا هشیپرته وریاجب دوب دا رق ادتبا

#۷ 
۹ 1 

 (ستسید رآ دتیان وی)
 ۱4۵۷ لاسرد

 2 لک رد !دشورف ددوک رنآ تالوصحءهتشذن د ک لاسدد ودخابم تفرش دلم لاحرد روربژود تسا هداد دارق عامشلا تحت یلکب اد یرادریملح تر رب یاهتکرش ریاسو هدومتدوخ هچوتع ار راظنا هیلک رضاح لاح روهک ستسیترآدتیان وی ینایک دنب امنیم یزاب وینادرگ در اک هیهآار دوخ یلآ هدیایاهملیف ینایمک نیا یراکمهاب ناهج یاگشیپ رنهو نان ادرگ راک ءیاگ دننک هیهآ نی رقگ دزب
 هر ماین دنیو

 ؟ِث

 رتده|وخ باغتت (داعس۱ زئاوج عیزوت دعوم) کید زود
 7و هدرک هدافتساءوس رتشیبدوس نددوآ ۲ ترهش)ا هطوب رم یاهویدوتساد فو رممحالطصاب فلتخم یاهیت ابکیاسور طلست ودوفن ریزرد دیدم یاهتدم هک درگداک و ناکدننک هیهت :ناکشیب رنه هلک

 دنتشدیما و لدتبم درو

 مایدرود زورداتخ ؟رمهکب ووطن و دمت

 3 - لاس ملابق نیرتهب ناونم

 دن دشیم رامنتسا
 تسفب یارب اهنا

 هک ی بلاج یاهملیفژا .دناسرعالطاب دیسودهوخ نابایب دعورش اهنآ هیهت ابو شیابت هداملآ ۲۷ لاسردهک !رییاهملیف ودومن ناشن رطاخاد یناپک هدنبآ یاهتیلاعف زا یاهمه ناراکن همان ز وراب دوخ ینالوط هبحاصمیطرد میظع هسوم نیا ریدع می وک ب.روت رآ شیپ یدتچ دن روآ ووجوب یرث )ای وهدرک تک رش یملیندد هوخ هتیلسقیط دوشم اهن اب «ياپکسک اب اجت [ردوهددوآ یور صتستدآ دتیانوب هب دیايمشیی یتصرت هکنیاورچمب یابی هیبتای تک رتب ادام
 هناور یراج

 ناوتیمدشهه|وخ دا )اب لاس ردریت رتب وهدیسد نایابب اهن ] هیهت
 .نرول ایفوسو !رتانیسگنارق :تنارک یداک کو رتغاب «رما رک یلن اتسا میظع راعماع ءتوهش ورورغد» شب رتید نیل رام واکبسووب روتی وا رتشاب ول راک تن ومیراجام یرودل ۲ ونیادترب اد ها رتشاب «كج دو نآ رم ورد نوچ و رلدنپفج كا رتشاب یگنادد»> رک راب روتیلاو.لبیک ما رالک ثا رتهاب «هکلم راهچ گهاشداب» ولتماکو ل و توب ]دوب كارتشاب «صقرب یماب «یرثاه»
 لیقس) ین وتت ] و كریک !اتیئآ دا رتشاب «یرلاو» باک .جیلوادنانیرنه كارتشاب «نیگمشخ درهتشه)
 .درپ مانار ...كربسنیج ودات دراچید + كرامدب و دراچب ر كا رتشاب رگنیم ریوتا رثا «كرادناژ» نرولابنو و نب وناج كا رتشاب «ناگ دشدیدیان هناسفا»
 :ددرک یمزاغ آ یدو زب اهن ] هیهت زین ریز یاهملیق
 . ینروم ید وا ۵ رتشاب و یئاکی رم كدزب نادرک - راک یویکتام فزوج ینادرک داکب «مارآ یناکیرمآ>
 كي یروکی رک كا رتشاب و ریظن یب هنبان رلیاومابلیو ینادرک داکب «نادزددا زاب»

 .ووب دها وغت یاهداسراک تج نیااب .تبالر هکدینکیم هطحالم بیت نیدب ۰ ..دشدهاوخ ۲  بوصم ابنیم ملاع ریظتب رات ]زا هشنودب ملیف نیا .دیامت عورش 3 هیبت و هتفرک ر نود ارنآ ناکشیپرته یکید زن هینآ رد دا میصت راطت | اهتدم زا دعب رما رک یلناتساهک «داب هین داد ءرغالابو .. یزاسی و دواچب ده رتخاب وندل ام لداک ینادرک راکب < نام ز تی د3دجم» .تفیلکی ربگت ومو رتسکتل ترب و ریویل واس دالرس كارتشاب واعدران رب فدرمم سیب زا یابتقا 4 ناطیش دب ره



 هکر نت یکی تي رپ
 افادود «تالوحز ۱

 تك ۱
 سس یه تالش ۶ اه , توت

 شوب راد رب زه :فیلات و هتد ون

 عمرش

 دراددوجو یر وو شم هجرت

 نضدد هک

 لیلحت و هب زن دروم

 نیمه تل دعب الاقم
 یلاهوم و

 نبا .تفرک دهاوخ زارق ۰ هنحم

 ابذا اد دازالاب رصق

 هزب هک یثولاب زا و

 یکتهاب و
3 ۳ 
 دوب هدش هنشک یرادربملف

 مدالع

 رد یدچیاهنف رشیپ

 یردات | ودب | يم دامش یراد رسمی

 هلاد حوا ۰ هتخاس تبقی رک هک

 ۱ خولب هدشد هلح ربنیل وا
 هچن ۲ فالخرپ . تسا فلوم هک

 ۰ دسیون یم (۷)۱ هعناجد ملیفو

 تالاح و رب و یدز رب یاههتحس

 دایاپدیف یاهناتساد لات امیتناس

 ببساد وا تیمها و ثرهشهک تیسیت

 كي هدننک عادبا یو هکلب « هدش

 هزو رما هک تسا یا اهتعدب هتهر

 و تساهن ۲ هب یکتم امنس الوص]

 تیفب رک تسدب يلاهتعدب نیلچ رگا

 هامزورما یامنیس ۰ دشبمن «هدازگ

 - دوبن یکینکتو مرف نیئچ یاداد

 نیل دا زا تاشیب تبفی رگ
 ناطبشكي تان اما هجوتمهک

 "یداهربملیا نیب دود یلهب ؛ تردق رپ

 رکاد درب داکب اد اهنآد دیدرگ

 دننکم «راش) امنیسنبخدوم زورما

 یاهشغ رچ)تلینو امادوناپ مایا هک
 تذوپ « ( نیدود ی.ومهد یقفا

 هک درک ناعذا دیاب» (۱)

 ؛تلمكبدلوت یاهنسترا یراپسب
 هدننک هتسخد نکاس ۰ بصعت یتحو

 و قدزرپ یاه هنحص اهت ۰ تسا

 یوتتاساسحا داچیاو عیسد قرپ

 تساهملیق نی |تاعطق یضعب ددیجبیه

 و شب هدولاش اد تیفپرگ را هک

 «.دنکبمینرهمی)ا لیف یقبقح نه

 (۲) س- هساجو ملیف)

 امئرس زا نرود كب 3 نرود كن

 )اتیفب رگ رب اظن هدن درب شیپ یصخش»

 (۱۹۱۱۱)صنپ |رپ داهساموت ۸

 نیلباچیل داچ(۱۲٩۱!)تنیسكم دوب یا ادرم

 ید ریماجک »باثک زا یملیف هخسن  هارا 1 3

 ر: جدا « یداع ریغ یاه نوبسب
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 ۶: ایلاتیا

 رد وی ژو ربمآ طسوت : یاباوزو ( نیک | رت
 ) نی دددنداتفا

 لاع نیمه رد و۰ (۱۰۱۱) هدع میرلتب هرق مود "هو زل

 دادناتسلکنا رد ن ح ۳ 2
 و نوسریب حرچ ریفب رک راک هد اهنت ؛دندش رها

 امثیس دراوكرابن اد رد داک نابر
 دن راد رظن

 ۶ و رش هسا سناک لب [:هتلک هلاقم نباددمیرادن رظا رد ام

 . روم ؛ هدونن راک تیمها .مینک تحب ثیفب رگ هب مجار

 ۱ ! وسیامنیسیاییو تكيیاجب هک دزاسیم نامراداو وا

 هب در ل تایریاک و ایل
 رد نورتساپ یلاوتمهقفه نیدنچ : هرابش

 هداب ود وکشنا ۳ میهد ساصتخا وز نامه نیا و) هتخ
 یاب رکن خب ماپلا هک تسا یادت اد دهک

 رذ اما

 نیمه ددد روشک نیمه رد ( دی لماوع ری

 راکتاو قوذ هوق زا هتشا یی رماک اب ) یتیدزاک وب راملاس
۰ 

 ودوت دآ و ( ۱!دوشن دفدیم ناشن هنبمز

 كيره ویزوربمآ

 نپا رد ار
 نیل دود او رشی ودیکب هوق تن امت

 كي طقف هکن"۲ ی
 یاههسن «

 اب یدادرب

 ۱۹۱ ۳)ادایوف : هدرک هیهن «یتپمب  تداوح تک رح یب وناجیب رظاد

 هنادهناداد «موتنافویاهملبفیرم ثيهب لیدبت « دشاب شبوخ لباقم
 -روتکی و ؛هداد ندریب هناخراک را

 هدمآ دن وسیامایس یرایب مرتسویس

 هشن نيلدا هبدنلتشا۱(۹۱۳٩۰)

 3 و ریحقت یوربل و هوق

 دش تداوح

 رتدوب نیددا لاشما هکییقو

 ت الماک دات ار یزژاسملیف كينکت

 كینکت نیا یدایب (۱۹۱ 4 ذا)

 ین ام)نامهاب نر اقمنی | و هنتساغرب

 زا ریغ) رگید یاهروشک رد هک دوب

 داب ون یئول و ردنیل سکام: (اکی رم
 رد« هدومن داکب عورش هسنارف رد

 كددلتئ» اب تملا درشک نیمه

 یرثهملیف تطون 6۱۹۰۸ زیگ و د

 انپ ادیرتاثت ملیف موگب رتپب اپ

 كرحتمیاهیشاقن لهوک لیم|:هداهن
  هدرک عورش اد

 ناتملگت] دد تیمسا يسرپ

 هتشامگ یعیبطمولع تمدخ دوا دامنیس

 داتسا نیل وا چی وداتسا ۰ (۱۹۰۸)

 عو رهدوخ روشک رد ؛سوریامنپس

 نالدا ۱۱٩۱ ۰)هدرک تیلاعف هب

 یاهزود نیرخآ> زا یاهتاک !دج

 ۱ 11 هد اد< هثارپ یوجشا اد
 هتغاس

 زلازولدرب ۱۱۱۲ ددد ۰
 اد ووخ یسدد مایف نیل وا

 د
 نام )نیمه رد هک تاک دباب ترم

 ترک رب هوالع کی رمآ رد

 ساموئو تابسهم

 لودشم رزاع- رب یرگید ناسک

 لی زا امنآ شذدا اما

 عسا ولصامنیس هبل 9! یاوتف رشبپ رظن

 ماباررک دود فا ودآ دیاب هلدچ زا

 لس ملیف "یا ً

 راادرکداک ۱ 4۱۹۱ ۲- ز

 نوراپا رب | داسكا رتشاب و نوشت اک رم

 تس) یملیف نامه نیا وددوآ داژاپب

 ار دوش نارکیزابدءهورک هک

 لیسیعزب ۱۱۱۳ دد - درک داجب|

 لمایوس ارف رفاکب؛ لیهود نولب

 زاسهزان یاههناسنفاهک یدن امروت

 راک« دوب هتخادنا شسویب دوویلاه

 عورشاکی رمآ رد اد هوخ یتامنی

 اوت ملبف نیل دا ۱۹۰۱۰ ددو درک

 نم داک» یلعم « دوخ تیقفوماب

 , ددوآ هدرپ یور ار

 شزرا طقف میتفک هکن انچمه ام

 و سنیا رده سامو:و تیفی رک

 نادیم هک دوب نیلباچو تنیسكتم

 یاچب ات دادشرتسک اد ملیف لىع

 هکدش یویدمهب لیدبت امنیس هک
 «یدژارت یدسک ۰ سراف نآ رد

 دا دسر یراپعم هب هریفد ماردوام

 زا یدج سحفو تحب شزرا هک

 ؛ دندو

 !وداب تساب هک

۱ 

 هلوکت یدج ملالع نیتسخل زا یکی ۱۹۱۱ « رنس » ملیفرد زوید ارولیلا

 تخاس نایامل ار یلامنیس یز اب



 دروم دوشم ۱ دص یداد یرا: ما ین امدءدس ی زا

  اب ۴

 اتو یو راب ول رب رو
 ك

 بمقدص هدش هنخار
 واههمانذب اد زا )او ام و !مملیف دد اهنیا تک رف رکاب دداپ

 1 دو نرف یاهاووب مهد هدشیابتف | هل د رکن
 زب اهپ ژاب و  ونض* ابا

 میم هدش رلف مرا ۵.۱ تاک

 رح )| تا راش هدننک تحاراب )وب

 اوت

 1 یرت اش یاهب )اپ لب اد دف هکر
 یب ده. یسیون مادد دیدش شدران رب لثم ۱۳ تف ریم داکب هلحدروهاهداب هک

 دوب هنفرگ رارت
 هب۶ ورذ امنیس هکیهاگنهاهنت

 زا یلاهسب رتک ۲ واه دونک دیل وت

 دا دوخنآ

 درگ نیاپاچ

 . دش یدازگ هباب ملیف

 هزودید ادونیلا هک یتفو

 یتسبل اروتان لیتسادوهشمسپ رثک 7

 ملیف دد ۱۱ لاسب؛ یزاب رد

 یص.خ شزراوناش دشرهاظ «ز»

 یشخب لاتن اهیتناس ماددولم نياهب

 هدشن ولغ ینابیز نوهرمزین نیاد
 ,دوب وایزاب

 نیاداک هدابرد واشدران رب

 هثیپ رنه یوناپ

 یحب رشت ۰ هنحص یدررد

 یل راچ و ردنیل سم
 ردیزاسب سا

 رد
 تسا هتشاکن لبف لاستعب دودح
 عوننآ یارب یحانام تایل ردهک
 دروسم رایسب امنیس توجهک یااپ
 و ددرکبم بوسمدشاپپم هدافتسا
 زا یهائوک تسق ام تبجنب
 ری یوم یوم وجوه

 رو ری رب رند دن ریو ی را
 رب

 تبا زیلا هکلمهرد تدراها رب اراس

 مناکیم لقن اجنیادد ارنآ

 سسح كبزا یمهو زوید»
 زا یشانعوتت یابالود تیدبا
 هضر« شب وخ یابیز كرحت و نژاوت >

 م درادیم

 و هشبدنا هباسرهو هدبارغ

 ؛ رثمامت هچ ره تفارظاب «تلاح
 ناب ؛ تصاصف دحوضو اب كل
 . ددرگیم

 رادباب تبناسنا نمضتم اهثیا
 یزاب « سکعرب 4 .دننته وا
 یبدق یاهملیفرد تدراهت رب اداس
 -دا مادالواب 4 تبازیلا هعلم»

 بولک هنیس نام زاس
 ناسلجر و رما)ا

 يهدم نزکشت )ول لو

 م هکبررطب
 ءرداص یاب راک مامآ

 وصخم هتبلا هک روش رداص ید
 دهارخ

 ةراى) یدافت ۸
 تب هدنیآ را هتتهر)

 نولک هنیس نامزاس اس

 اینسللجم نلاسرد ادووخ ملیف شیابن و تحب

 هتشاد داهظا ام ریغسب پولک هنیس هسسوم لوس
 یاهتواک تسا رارف و هدش لطاب برات نبات

 مرتسیاه«.اوناغو نا رکفنشور ص
 یعامتچا یاهملف زا یدادمل هسو+ نبا هدنب [ یاههمان رب دددوا

 هک هدش باختنا ( ۱ یاب و را- یلالطدژاب و رم سیا
 . دش دهاوخ هتشادک شیام ضررعیب بوت و

 صوصخم«ممجیاهزور هتف رک میمصت
 ینیب رت وهدن زوم آ یاهملیف هک روص رددد

 یل اپ -حطص تفرشیپ یارب دوب دهاوخ یر

 کت

 یلطاب وهد وب یاهدارعء «ایلسا
 هک رک انب یلامنیس یاهیژاب یارب
 هصالخ یب رخ «منصن» هیلک كبرد
 دوش

 هموردرهاظ یزاب كبس نیا
 ورک ادیب جا و هاهملیفود نرقموس

 یابمایف رد طقا تققح رداما
 رتکد كچوک ناطاو ربظن یموش
 رداب,« زوبام رتک هداب < یراکبلاک
 نینچ تنیس كم زیگن | تفکش یاهس راف
 تیقنوع درب نکمع یزاب بولسا

 دباپ
 كبسنیآ تسناوتیم ه وگچ

- 

 .صوممسمحصممح حس

 رو ری ری رب رب زا رد دن

 نارگب هورک هک یمارف ۱۹۲

 دبع ص وصخم هراپش

 (بنیسهراتس)

 تسا زی زعناگ دنناوخ

 ی ری ره رج

 ورا زک هیاپ ارروهشم

 زونان ) داب رق هک ۰ اسنیسیا رب یذاب
 حوش وو کد اس؛تببیص یوجتس»
 زا یتح دنک او دیدرد هدوب
 وزان رب ؛لاس هژانموب دم نیا شی ادب

 لاما راک زار یرکید میرش واش
 ینامرفرپ زا هخاش نیا وهدادزوب»

 تبمود نینچ تفدبار كنامارد
 دوب هدرک

 «ندوب یعیبطاای) نینجنیا»
 ژاهسک یناسنا یاهشقن مجرد
 وتایک رتهاد ریکم هیاع یک دنز
 6۰. تسا یلاهینارک



 ینا ریابوبحم و ((ایف و ر))اب هبحاصم

 مو قسم

 یزد و رب ورسخ زا

 یغق و دن اس رب ص و صعقم خ لواب

 هد تخادرپ ژا سپ میدیسر دصقیب

 هدشن ارزا ؛تکلمم جیاد لوپ لاید
 مد رک لاوئس

 ی هاگشی | رآ دی !دیمن اش متصار-
 درک هرکادششچ ٩ تساجک ست رب

 تفک یدادینءم هاگن كيزا سیو
 هراشا تسداب هکیلاحرد؛اق] ارچ

 اد سا رب هاگشیادآ ولبات درکیم

 هدایپ مدرک رشت واذا ؛داد ناشن

 سن رب هاگشارآ «کنیازا و مدش

 و سانش رس ردقنب| نآ یحاص و

 مدوب هدش ت

 ورف زونه یا
 یزنب سوب وت !هاگان هک دوب هتتتت اهاگان هک هک

 فن وت نم یمدق دنچرد نانک شرف
 یادصاب نآ رنوش درگاشد دوسن 1 او

 ایفور هاگتسبا : دز داب رف دنلب

 هدرب متام بچعت زا ۱ نبشپ هدایپ

 نیا هشیب رله كي هکتیاذا و دوب

 ۱ فورهو بویحم نینچ
 سوبوتا هاگتسباو نابایغ و هلحم
 خاش ههن |هدرک یراذگمان و) مساب او
 ؛ مدرر آید

 شیبدداراه هلپ تدوصرهرد
 لحمو نام مود هقط هبو متفرک

 زور ناتمشچاما ۰ رایفور راک

 هاگشیادآ هتسب دد

 ۱ تن ومیاهب رتشم دوب ایب یا هلقلغ
 رد «نان) مابح تدوصب !داچنل ۲
 راظت رو كي ره و دندرب هددوآ
 رگشب اد تسدربز نتفدو تبوت

 رکبب هم هرانسایف ور نوچ یرهام

 . دندوب یسداف یاملیق

 نآ ردهک دوب یدرماهنت سلخم
 لصانیا یورو دشيه هدید يلاوح
 اد ریصقت یب هدنب پچپچابژ همه
 اوجن رگیدکنب شوگ ددو دنتسی رکتیه
 مدوب هدرک ریگ یااجدب ۰ دندرکیم
 ناکما هن و دوب تشک رب هاد ۵
 هنامولظم راچان موربولج تشاد
 هک نیا ان مدون فقرت اجنامه
 رابتسدزا ابوک هک؛ ابی) يکر تغد
 هدوب ایفور مناخ يا ۶

 ب دنیبن دی

 و دمآ شیپ

 مدوصقه.درک لاودس | رمدوضح تله

 نابرج هلصافالب كرتخدو متفک ار
 اسد ایفود عالطابار یا هئحل

 راق واب فورو دشژاب رد هاگات دمب

 «ریخ یا ابیژابماوت
 دز رانک ار همه دش رهاظ

 دمآ ن»یوتپ و
 هیلدا ثافرامع و مالسزادمب

 هک رواجم نلاسب ارم و كبشاتسن
 یدرطت امهود رگ تباههدوب بت رم

 دننک مرگ رساریاهچب دنها وخیم هک

 هبدجچ كب زبا ابفود مئاخ هلجء

 یولج هدرو [ند دم زا ینی ریش

 دباوشب ذ؟ و دابن

 ؟1دهدیم مان یبشتءایف ور»هاگتسب ام ص وصخم ناب ای ص وب را هاگتسبا هکرثا
 وا راک ودف زااهسع

 چیه .منکیم شهاوخ + م

 هقیقدو طقن هتبلا ...هرردن

 دیش دهاوخ

 تشذگ | رجام نيازا هقیقدهدیل و

 دشزاب رد یدچ زاسپ

 ترذعم راهظا اب ودیدرک لغ ادا,:ورو

 تسشل یل دنصی و ررایسب یهاوخ

 هک دوب یراب نیلدا یارب نم
 قیاس ۶ يم ورب ودر ایفود اب
 روم ابیزژ نادنچ ادوا نیارب
 مدید ادوا دوخیتةد یلو مدرکیمت

 لد رد د مددوآ نامیا ش۱
 و نیقلاعلا نسحا هسلل | كراپ

 زاف یک رت «هین نا ریش هچملاب ایفور
 شیک دن ) و راک هراب ردو درک نیس

 ۳ ناگشیپ رنه هه ریظن تاک اپن اب

 هلک مهد دوب لاحشوخ مه شرا زا
 اهشوخ ود و رسم یلبخ تاکیماتشاد

 یاهزادنا ۱ امنیس ردم| هتسا | و هک

 رزردل نامهب و منک لصاح

 یامنیس و یکشب رثهطیجم رد هک م سام

 . درادهاد رتمکانصد تقادصام

 رددب راد عالطا هک رو طل ایه

 و نالسرا ریما ملیف دد هک رشرثا

 هبیهایز تیفورهم رکید ملیف دنچ
 زایکی بحاص كنياو مدرو  تسد

 یرتخددوخدبدج ملیف ره اهوبدوتسا
 تک رشتعسا نم ٩ هظیاهزادن ۱ هک

 وایارب نم مان رب ز یمساو هداد
 رگیدفرطزاو تسا هدرک باغتن |
 یورب هک دناهدرک میاش دیارجرد
 و دناهدیداب دیسا (ایفود) تدوص

 ها

 و صاخش۱ نیا دوصتقم !هواد تسد

 اهیلادرب غ وددنب اذا ویووتسا بحاص

 هیجش هشرب رده

 زا اد دوخ هیلوا هجیتن رد

 هک تسا هدوم نیا

 هادنیازاد دنن زباج نم یاب ارم
 هدومن هدافنسا ءوس نم ترهش زا

 ردقچ یتساد ؛دنن زب بیچب یلوپد
 میوکب دیاب اما تسا بجعت یاج
 نیاابو دنتسه هابتشادد اف[ هک

 اد مدرم دنناونیء اهلوپماب و هقح
 ۳ شب

 یاهدع هک تفگیم ال ور ًانیض
 لثاحم یشءب رد|دناشدوخ نا رهت رد
 هل |هدرک یفرعهمنم لیمافو رهاوخ

 (دآ اهن ] تسا نکس هکیلاجن [ او
 » رس بجوهو هاشابن یبوخ یاه

 نم لو-# را ؛دن وش نم یگتسکش

 لیماف نارپت رد ایفور هک هیسب ون
 دد نم رهاوخ اهنت .درادن رهاوخو

 دشابیممیقم هیئاضر(ناوشیه) هبصق
 .تسا هدماين اجنیاو

 تبحص اهلد درد و هلک زا دعب
 کد یهاجروما عضو ایف و راب ام
 بوخ :مدیس رپ واراو دش هدناشک

 ۲٩ هحفصرد هیقپ



 رييس يه

 تخاسیئابب ز هب دح هبچات را ۰ ۰ 3
 مینی

 ی
 كسب هکنپا هراب رو

 ونک ات
 هدشهنلک راب یطلارشهچ لآهدب| ما

 دب اب
 یابلیس

0 اس شاپ هه
 و 

 نامتخاس نمود نانسی ای

 هدیدرک ژا رب |اهذیس سا 1 1
 رو

 یادتسا نوا اوء
: 

 یئاغیلبت یاه

 اکا رب وهدیشک

 امنیسكپ دابتعا ید

 یا

 رب
 یبا آبوخ
 شیپ زبن | را آ

 | ددیپآ 7
 ۵ ۳دهللاقرایسب شزرآ

 ط_ةف ملپف تانیلبت زا رولغ
 هرهش رتشپب دد.,سب وتسا نا ۱

 تب رک رم یاداد اهاملیس نادتخاس

 تمسا زد اهامنیسیلغ دشاب بم

 ابو دن هدمآدرگ فر سوق

 رهشزا یاهیحاند هلصمره هکنا
 دداددوشب صروصام یا ایم

 نایچاشامت تدوصود رهرد
 اهملیف یاه همانرب زا هشیمه

 دن رادعالط) اهامنیس ه وگنب | یراچ
 مسلب یاهامت یارب رگا اریز
 دنن زر یرسرهش یاهامنیس زک ربپ
 فوت و زی اهامنیسریاس همان رب وا
 ردامنپ رک اژاب و دنب امن یم لصاح
 هاب هدش مقادنان ۲ ینوکسءهلعم
 نآ بشم| هک دنمهلب دنن اون یمشیوخ راک لسمیوسب تمی ز*ماکن)ور ره
 ., دهدیم شیامل یمایف هچاهلی«

 یاداد ۱تهامنیسزا یضبر اما
 طاسةاروو دنتسین یلحم تب زا ره
 ردابو ره تیعمچ مک هداتگاررد
 عقاواهامنیس ریاس زارود یا هما

 یارب اهامنیس هن وک نیا دن |هدبد
 -یپک ۲ دیاب دوغ یاه ماین يف رم
 راکب لاج وءدننک رظن بلج یاه
 زارپ سوبوت|كي ینقداگ هلد#
 اس ورک مامنیس یولج زا رهام
 تب لی 1 هدایب زا هلجعاب یراک یا رب سامشا

 زغا مو ه الا دن ریسب را دو ۳۹۳ ملیف مال و ید نر

 ایر کند تاک رب ۲ زاانچ هاشم ام
 وپوک _ددعتم ریداسش و
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 ی
 ۱ ۳۹ راکند ی و نا

ِ 

 یامنیس كي با رشو رج

۰ 

 تسیل ناگشیپ رثهد ملیف مان صیخشت
 تایصوصخ نیا هجوتم گز ابو
 یهک آ نبآ اب[ هک دنادیمآ ۳

 هرخالاب وهدنب ] همان رب یارب یفیلبت
 یم هریف و هج یاهزور همان رب

 را هد ی نب دود
 یا-طخ اقلطم دیابت

 ارز دییآ امشب اهامنیح
 اه امت امتخاس

 و مهرد مضوب زج هک تسا یروط
 یفرعم یاهولپ ات ناوتیمت شوشنم
 ارنآب طوب رمددمتمیاهیپ؟ ]و ملیف
 نیا قاصلا نایدصتم و دون بصن
 -رب ره زا ریوکان ریواصت هنوگ
 یارب هریفو فاصحطساب یکدآ
 هدافتسا ملیفیفرمع یاهولپ ات بصن
 دنیاتل

 نامتخاسو یلک حرطرد هابتشا
 اهامنیس رتشیب هکنوچ تساهامنیس
 زا یبحانموساخ لحم هکن ]نودب
 هتف رکر ظنرد ووظنمنیا یارب ادتب|
 - نیسدنپمو تنش دارگ و انب دوش
 تمقح رطرد اهامنیص نیانامتخاح
 ةیارب یئاج نامتخاس یولج
 زا «کاهیپکآ
 تسانب نیا

 ءازجا نب رتم*

 هتفرکت  رظن رد
 اب سانت اد تمقنیا هلوعاد
 یوجنبو نوک انوک ریواص" اصلا
 دن رو آ یمن دوجوب هدنبب رف

 رد یتسیاب تاغیلبت نيارب انب

 سيم سيب

 ِ اصن واهباف ۳
 نمی تم نیم

 یناغیلبت 7
 ؟دنا زنیم امنیس کمر

 هک دراد دوجد تر زب

 نیسدنهم فرط

 تاپ دو رطر تاچأینحا مامت هک نب

 تایرو رج
 دیابلصا نیا نتفرک رغ رداپ

 رانچ اد !نامتخاح

 رذل

 هب و داد بیت و ن

 ۲ صن تسق هکددوآدوجد
 الماک ی زج اش هبلک ردیم امذیس یا

 یا رب هتفهرهد دشاب هدوب سالم

 یاوسیرنه دیدج ملیفكی یفرعم
 یبگرآ الوصا ۰ دیابب رظنب هتشذگ
 عضوب هک یتروصزد یتافیلبت یاع
 یایبزرب هنشاب هدخ تی رت تلاج

 هولجرب یلک وطبو یموبع نکاما
 . دننک یسم هفاضا رهش كب
 ک

 روعت
 بوخ ردقچاپه اررامچ رسرد هک دی

 یاه روید شوعب ناسنا هک تسا
 دنچب ششچ یک« یرجآلیوط
 راو دتفایب هدنییرذو ابیزیپکآ
 ربطن یاهکد رو نیشنلدرب واصت هولج
 . درب تال بیرف

 دیاب امذیس كي نامتخاسرمار»
 انب نیسدنبم و امنیس نابحاص نیب
 هتشاددوجو كي هر یراکمه هشیمه

 ید درومرد یداکسه نیاد حب
 لاجاو دیک اب ورتیقد هک تسا مزول اهملیق تاغیلبت یارب

 [نیسنآ ر یدع بتاجز) یرتشیییظن
 وریگ ماجنا

 یتست

 انسلخدع نامدخاح هلوصا

 یبکآ لجب هک دماب یوحنب دیاب
 تاب رتهنوکچیهملیفب طوب رم یاه
 دوم او,دننی رظ یزگیدینامتخاس
 ینانیلیت یاه ولپاتو دنکل ب<
 و نسیوت بصانمرد دباب ملیف

 - یاشامت یار لح 1

 یلک روطبد دریک رارق ناکدننیب
 یتانیلپت ریواصت و اهولبا سم
 دن ریگ ارت مهرانک ردگوحتب دی اب
 ایز بکر تك اهنآ عوسجاا
 7 رظن ۲ دااوتب

 دیان تلج

 یصن هک تفایرد ناون یماج نیاد

 2 لب یشاهنتب ملیف یاه یبکآ
 كي رگید تزابم, و یرجم صصغتم
 دهارهیان|وتو هدیزروروتادوک د
 وحنب مایق یاهسکع اصلا اریذ
 تسا هتخاس سک ره هدبعزا یداع
 اهسکع نی )بت زا هک یتدوسردد
 هدوب ملیفوا رب یرابثعا نسک وظنم
 دشاب نایمرد یرنوم غیلبت همت و
 ار لصحم نیرت بصافم دیاب اچات
 ۳ تفارک ر ظل رد اهن [بصن یا رب
 بیترت او انهآ یعضو هتیاشبد
 . دومن ناصل اوداد

 كين] ریدم تسا نکسم هتبلا
 قانب نامتخاس مورش زا لبق امنیس
 یاه هزادن| نتنرک رظن ر» اب دوخ
 کی اهملیف یاه یوک آ نیعمدمولعم

 ۲٩ هنس و هیقب

 یو ون

 درد اد یچاشا«

 رد ] دوجوب

 مشچ,لعم نیر كيهزن رد ملیف یاهیهک آ دوشبمهظحالم هکیدوطب .امنیهكی ین وریب یامن زا حرط
 رطن یاهدنبیرف ینامفخاس تانیک زت هنوکچبه ؛ربواصت نیا زین و دن |هدش هدادرارف یچاشامت

 .دنک یمن لج درب اد یجاشامت
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 <هتفدتسدزا» مانبدوخ هیحاتتفا ملیقا

 نآ نوک انوک تایصوصخ وی
 سیدرب یامتیس

 ام و یشعدر ورد یاءزات یارجام وب

 تسا هدروآ هوجوب

 هک دشابیم ناجبه و روشرب یر8: ملیفنیا یقشع یاههتحص
 لصفات زونه «تیاابو هدروآ رد شیط زین اداهن ژ ریب و اهدرمریبلق

 دزادن ایم ناتسودنهدای ار همهلیف تسقاب تق ویلیخ واپب

 نیل وایارب ینق وهکتنیابلاچ هتکت

 یهجهتسد هلجمنیایاهسپ ونب امنیس راپ
 یامتیسب «هتفر تسدزاد ملیفندیه یارب

 مداد دایببوخ ملیف رغآ ات دنتفر سیدرپ

 هکیروطب دمآ ینرد سکچیهژ| !دصهک

 نامربق ود یتفوملیف رخاوارد ...دشیمهدبنش مهسکم لاب یاد

 زا یکی ناهکان «دن وشیمادج رگیدکیزا یزیگن | رثاع عضوب ناتساد

 هتبلا هدیدرگ حراخ نلاسزا تعرب و دش هنل شیاج | اهسیوش امشیص

 دود یرو رض رماكي ماجنا یارب ناشیا هک میدرک رکف هظحا نآ ردام

 یتقد ام دوصت فالخ ربیلو دناهتفک كرت ازاسنیس یتارحب متون

 -امنیس هک مدید صحت لاک اب «میدش راظتت |نلاس درو و دشمامت ملی

 و تا وارک ءرک و هداتفا یلدنح كيیور یرازلاحاب .دوب رم سیوتپ

 !تصاهدن |رذک او یتارحب تاظحل هک دوبنیاذا یکاحشی رمات سایل

 عضو نياب ارام تسود و هدیشخب ارشدوخ را | ملیف «هلب

 .ددوآ دداب زا

 راچد ملیفنیا یاهامتاب زین یاهدع میدادعالطاام هک اجن ]ات

 زا دیاپ دعقف دی آ یمن رب نامتسد زا یداک هک ام «دن |هدش یبلق تالبح

 توق دن وریمملیفنیا یاشامتب هکیقاشمب ۱: مينک اعدتسا دنوادخ هاگ رو

 ؛دن وش راچد هلحم نیا ییونپامنیس تشون رس ات دنامرف ۱طع بلق

 )اهکنیا یارب درکیم داهنش: صلخمب ناتسودژا یکب یتساد

 دیاپ ؛دیایپ تسدب یلماک عالطا مدرم ناهذا رد م 1 یعقاورت۱

 -هحصرظان و هتشاددوضح نهآ ءارءهاگنسیارد اهراطق تک رح ماکنه

 تغارفو تقد مزلتسم داکنیا هتبلا ...مشاب نیرفاسمنیب عادو یاه

 هچبتن «دمآ تسدب رءانیا ماجنا یارب یتصرق هکتبت روصرد تسیدایز

 .دن اسرمهاوخ ناتضرعب اد

 یا هچوک زا مهیرکذ تسیندب هدشسدرپیاتیس تحص 8
 هتشاد عالطا رگا .دوشب دداد رارقنآ ردایند یانیس و امنیس نیا هک

 لصمنیشون یدانق بنچ هچوک روب زم یامنیسود حاتتفازا لبق دیشاب

 شورق لاقت رپ دنچطقف نآ یادتبادد هک ادوب یفلعو بآ یب دكورتم

 و هدرک نپب اددوخ طاحپ
 ... دندوب یبصاک لوغشم

 نیا حانتفااب نونک۱ یلو

 هچو و هتشگ رب قد واهاهنیس
 ناب ایغ زا یمک تسد دوب زم

 درا ن لویمالسا و راز هلال
 زکارم ژا یکی تدوسب و

 هدمآ رد یئاخات و !یرنه

 هجوتم اهریش مدید ؛ مدرک قیقحت اد نایرجینقو دعب زود
  تسار مشچ یکی و دن وریم هار مهاب ات ددات ود اهبشو هدش

 ۱۳ ها ی یو
 ۳و « دیش تن تاب

 تم لسم رهیداب ۲ یارب مينکيمهيصوت روما یایل وابام ؛تسا

 ریو كد ۳۳تا هتق رکل دارق هدافتسا دووم نونک ات هک یاهل وثب

 3 یاوهدبآ ددنیضردو هدرکداب۲ اراجت ۲ امنیس نلاس
 ی رکذ !ادوشهدادیلک تاربیغت بیت رت ناب ررو

 و شیامن اب هک ت شاد رظن دد دیابمه ارهکن نیا هتبلا

 ِِ تسامزال دشقفوم رمانیادد ناوت یمن دروخ ودژ رسا رس لای رس

 الو «هتفر تسد ژا» لثم یزیگنادوشو ساحاژا رپ یاهملیف

 ادناشکب امنیص فرطیار

 ۲ رب زا ۰ یلفحمدد تبحصنمض ش زوردنچ 6

 ۴ وز تءادروض است "] ردهک ناتسود زا یکی و دشیرک ذ هلجمنیا

 ۲۳ راضسب یچکن را رهش ناونعب |دصلعمو دریکباد شتاهدیولج
 ور تشاد روض- اجنآ رد هک یئاپمناخ زا یکیدعب ۰ هومت
 سلخم دنتفک وهدوت

 واصب

 هک دب بسا امشبالصا ۰2 -

 ادیشاب كن رف رهش هحفص

 رزم ناشیا هک مدرکدارصا هچ رهنمدعب
 19 دن مدی اع یا هیت ؛دننک رکذ ادرها نیا

 ۶ ناشپا مدید مدرسک رکف مورخاب یتقودم
 یرضاو سوبع مدآ كي هدهاشمز|هک دن | هتشاد

 یسیتدم نالا تبجنیا زا «دننک بجعت یچگن رف رهش ناوئعب_هدن لثم

 وزایم كلکشروجرا زهو تسا نیرمت لوقشم هنی [یولجابش ساخمهک

 امت یچگن رف ره نمضدد ...دوشب یاهز.شوخ مد آ زین ارهاظ دناوتب ات

 ابترم وهنفرک كن بآ مامحزورره نایاتشآ زا یکی هیصوتب انپدراد

 نیمی ات دورب كيمک ور|دهدنخ یاپمایقف یاش

 رلاطمهدنسی ون 0

 ۱۱ د وشیم هچ هجیتت

 لئاحم دد اریخا هک اد یغوش نیا تسیندب نایاپ رد
 عوضو» ایوک . مینک لقن ناتیارب هدرک ادبی جاود اند یئامنیس
 و(نیتدامنیدو یئامنیس دوبم حوزنیب هک تسیا هیلاکم ناتساد
 2 تسز هدک لتب و هرهرتیف ول یرج

 ۱ یانجددبشکی هک دنکیم فیرعت شتسودیا رب یچراکش كي
 طسو. درودخ مدشچب یدانشور ود دود زا ناهکان مدومیبیم ءاد
 هکمدیدبچعت لامک ابو مدومن كبلخو هدرک ناشن اد یئانشود ود

 رارکتلمه نیا راب هدجیه . تفرنیب زا دوب زم یاهیئانشورناپک ات

 شور هطةن ودنآ داب رهرد و دش
 حب ۰ دشیم شوساخ كياخ زا سپ
 یگلوگچ زا عالطا یارب یتفد بشن آ
 هدهاقم بچمت لایک اب «متفراجن امهب رما
  قدد كرزب ریش هدجره دچ هک مدرک
 ۱۱ هداشنا نیمد

 تسود ود نیا دسمب زور دیدچ
 رگیدتسود ۰ دننکیم دروخ رب رک, دکب اب
 ۱ : دی رکیم یلدا نآب

 کیا هلن نامهب شبپ زود دنچ -
 ایفا سپ دان ره یلو متفديتفگيم وت
 دفالخرب مدرکیم كبلخیتق ویل اتشور ود

 ۰ دنتفریمن نیب زا اهباانخود روصت 5

 ام یقاب دوط نامه اهیئاتشور و دش رارک# لمع نیا داب



3 ۱ 
 ۸۳/01۸1۸۷۸۵ ۲ یور ه) و و

 اب) 9 نه
 رپغ رد طحوتم هداوناخ كرد ۰ لاسزپنکا هدرناب

 و دیدش وا یکدوک نادود تشاذگ تایح هصرعب یار و
 زب+ ] تن وشخ دربت كب تر وب اددو ژاف [ نامهز| یک دن ذوتشدگ و تفاوخ هان ت یا ۵

 رقناس

 تخس
 دادناشن وابدو) ]
 نالاسهریظن « شیوژد۲ اهنت هک یماگنهیگلاس ۷ ی

 -رثه كي ناولعب .دیدرگ روبجم دوب_هسردم تست

۳3 

 ؛ نتسشن «دوخ
 ردلوپلب ًاقهدد|ددوخ ریظت یم و یتاذدادمتسایردوزو 1

 دهدرا رق هس هج رد رت آب كي نایچاش امت یا امت ضرعم
 غوبن شدورپ یارب « دوخ یارب اد اهشوا نیا دوجو اب

 ۰ تشادهاکن دوغ
 ومرک ماشكي قرص)| دعب وانسه ناکدوک هک یماکنه اهش

 هدشدوخ تحادو یرثف باوغتخت هناورردامب هسوب كي ندادو دیذل
 رب رس نتشاذک اب و دن وشیم شعب تذل و یئالط یاهبا وخدهاش ۷

 ! تخادرپ یم هعلاطبب وا
 ,دن دراذک اجی یقیمع تا رث | < نیو رم» لدرد اهمغ نیا همه
 یلامنیس كرزب و كچ وآ یاه تک رشرد « رانک و هشوک رد رادربلیف نکن اونی تغادن لاس ۱۹1 شی هک یماکسه۱ ٩۱۹ لاسرد

 دشانش ] دوخ بوبحمیرثه هفرح اپ هک دوب طیحم نامهردو درک یمراک
 .. دومنن راذگ و رف یشالت چ,هزا نآب_ندیسدیاررب و

 .دمآ دوج وب امنیسناد رک راک یور هل نی و رم بیت رت نیدب
 تسا یصوصخ حود و ناجیه ندوب اداد یورءا راث ] رایتما

 رتمک ۰ دندرک یم یخان وا یصخش یاه هدباو داکفاژ) ههبهیم هک
 كي هجوت رب هوالع ین ادتبا سناکس نامه | هک تسا رداق ینادرک راک
 «دروآ دوجوب نایچاشامترد ارجام نانام رپقب تبسن یگتسباد سح
 دشابیمیورهل تایصوصخ زا یکی رمانی۱4ک یلا>د»

 نایمن آرد دیاش دبنک ةاب وا یاهملیف تسیل هب یرظن ماگ ره
 تداضق اما . دسیوش هجاوم مه یاهدانفااپ دشیپ و شذر|یب دان آب
 تسین هدیادنسپ رث زدنچ ای ودیو را دنم ره كلپ

 لئاق ینأوا را شزدا «كچ وک را ز-» ملیف یارب امنیس خیدات
 تشک اب ولرتاولپ یاهلیفهرطاح زونه هک یمدرم دنتسه و تا
 ویک وتذارف رب هیناثیس « درمز رهش رک وداچ ۰ یروک مادام ۰ تاب

 , دن هد رد دایز

 ددهشیمه |رن ]نیس خب دات هک رکیدرئا كي «۱یو ریه اجک
 . دوبن دهاوخ ظفحدوخ راختفا رپ ناحفص

 رد هک سا یسانشن اور و هدیموف درع +یورءا نیورم»
 چیهدنخبل و تسا تشرد و هاتوک_دراد یناب رو فرار رم

 كپ زا هشبسهوایاهمشچنیا دوچواب امادوشیسا رود | ءرپچ)ا
۷ 

۱ ۸ 
 شب نه, ددنک یموگذلگ یاب وز اپ

 یود

 او ۱۸.۸ دام ۶
 ۳ لاس رد

 ورو آ تسدب

 ناوتیموا ریخآ یایملیفذا
 ق . دشابیم ای رفیلاک «كیاپدوپ ۰ رتدزد ناردا ربیویدوتسا - واراک رتفد درگ رکذ اد ..پوکس امتیس ۱۵ - یرصند نزیداتیووو - دیفس تو نگآ

 دهدا وتمناتس :اج» ؛تسب ادوب رهش د
 ار راکسا هزئاج ماگنالباراکو ملیف یارب ۱۹

 یرتهنادرک راک - ییوید- و - حروج
 دیدرک دلونمناتسودنه وموک و کر یشدد ۱۹۱6 لید ۷
 هاگشاد (تکبتخرآ ) یسدنهم هسردم درک ۳+ ۱۳۲۵۱

 دوب ایت رقیلاک نرئدوت

 یادادو درکحاددزا «سیوبد ییولاداب ابو اب ۱۳۸دد
 .دشابیمرفوتسی رک ح دوج ؛یئول نداک ماتب لفطود

 لاس دوینوب یاهملف «یرته هزوح» زد ۳ممان ۱۹۳۷ ژا
 درکیم راک

 ویدوتسارد«یرثه نادرگداک» ناتسبسآ ۱ ان ۱۳ ذآ
 « دوب رتداو

 + درب یعرس سک و فرد دعیب ۱٩4۱ )اد
 زاد رابعو | مهم یاهملیف
 وبآ هزاب زد همه - ۰

 هباشو دبوبد مس ۱
 (دددآتسدبادراک-اهزفاج نآر طاخب هک) هنرخ - ۳
 یرصم م- 6
 « تفر هتنج اکیرمآ ی لایرد یو ربت رد +۱۱۹ ۳
 ژووتکی ریادتدآ نی رکساو امنیس ميانمو مولع يمداک ]وضع

 : (انیس یرته نادرک راک)
 ۱۰۲۰۱ توس هزاولوب وکیپ ؛ سلجت ۲ سول - واراک رتفد
 ۳ .نادرک راک و هدننک هیبت -لیم ود وولب لیس

 : . دش دلوتم ۱۸۸۱ توا ۲
 رهش كيتاما دد یاهرثه یمداک و ابن|ولیسنپ یماظن حلاک

 . وا ناهنزرف و دون حاودزا زمدا سناتسنکاب ۱۹۰۲و ۳ . دناسد مامتاپ اد كروب وین
 1 3 :3) دنت رابع

 . .هراچب زونولب ناجولب وک لیمو نی رتاک و رب داهلیمو دابلسس

 هد هدمآ رتآب دم و تغاهرپ یلامنیسریق یاه راکب ادتب]
 نیس ناهجی ۱۱۳ زا هکنپزان دو لوقش« هنشد نا رو مامت لاس

 لبستک رش» سبد ۱٩۵۱ لاسات غیدات نآزا و تعادکاپ

 ٩ : دوب «نشک ادورپ لیمود
 5 ءوا مهم یاهلیف زا

 - بیلص تمالع - ناهاش هاش - نامرف هد

 هداوس سیلپ - یابدد دزد - یبیلص یاهکنج

 یا ریفست - لساورتک»



 ۱9۷ لاس« هب دوق متفهبشرد

 ؛هام نمهب مهدجیه هبن شجتب اب قباطم

 یااکیرمآ بویحمو ژ ریث رب ةلجم

 هلاس همه مسد قِبط «یلیوتفو

 «الطلادم» دو, صوصخم :زیاج

 ددیهوکشاب مسارمو نشج یطار

 یلدوب» ربش«لاتسی رک و یانتیس

 نایها یرامشیپ هدع لب اقمرد« زلیف

 اهامنیسودیارجیاسورو ناک رزب و

 و یجداخ و یلخاد فاراگن ربخو

 نادادتسود و نادنمقالع هرخالاب

 درس ءادما ناگدزو ی
 نسیا « دیتادیم هک روطتابه

 لیاداددهک ی اهتیقفومزا سب هلجم

 ناکدن ور امنیحنیب شیوخ داشت |

 تف رک میمصتد رو آآ تسدب یلاکی رمآ

 دناک دن زاس رتشیب تفرشیپ یارب

 نیرت بوبحم هلاسره ناکشیپ رنه

 لادموباختن ار اهیلیقد ناک راتس

 - دداد میدقت اپن اب اددوخ یالط

 اهملیف نیاهک تسناد یتسیاب هتیلا

 نيمه ناکدنناوخ|د ناکشیپ رنهو

 « دنیامن یم یفرعمو نییمت هلجم

 طسوتیرو ۲ عمجزا سپ ابن ]ها۲

 وددرگ یم میظنت هطوب رم یاسوو

 ناگشیپ رثهزا مادک ره بیت رت نیاب
 هتشا ه یرششیب یار لاسرد هک اپملیفای

 دوهشملادمنیا ذخاب فوم دنشاب

 . دن وشیم

 ناکدنن |وخ عالطایارب اتمض

 رذه نیاهک دشرو آدای دیاب زی زه

 یدنمرنهدیزاب ٌهطحاوم ناگشپ

 لادم نیا ةدنرب دوخ بیجه

 ابن تک ررش تقیقحرد دن !هدیدرگت

 یرتشءرب و دنسپ مدرم یاپملیفدد

 ناشرثک | تیبوبحمد ترهش تاپ
 مسهلاسها .تسا هدش لاس یطرد

 نیمتلهویسیارب «یلبوتن» ٌهلجم
 ناکدن سپ ادالط لادم ۰ دوخلاس

 نبآ یداعتفا تسابر . درک ءادها

 رونک ] (نیانک دوب تسا را) ادنشج

 لاس هاکسا هریاج هدن رب و دنم ره

 نیدبناکدن رب و تشادهدهعرب لبق

 :دندیدرک یفرعم بیترت

 لاسبوبحم شب رنهود
 ناکدنناوخ هادآ بحرپ

 لاس ةشييرنه نیرتیوپجن « هلجم

#9 

 و حب ز ون و شحپ نشج مس
 ۱۹92 - ۷ لاس«یاب وتفیاللط لادم»

 یرو زی ورپ ۱
  وج وج هو و هج مو مجا

 لادمودش هتخانش <« یس و وه دل | رد

 تفرک قلعت یوبلوا هجرد یالط

 تدمرد«كاد» هک یترپش وتیقفوم

 ددشءوخ یکشیب رته ءرود هاتوک

 نونکات هدروآ تسدب دءویلاه

 شقن یافیا . تسا هدوب هقباسیب

 ینایمک رد «لوفد ملیف تن

 یب دا تیب وجمرد رت راو ناددارب

 رب هوالعص . دشاب یمرث وم هزادت|

 هتسجرب داث 7 «ملیف نیادد تک رش
 دن وادخ هک هچن ]> لثمزین یرکید

 یلقفاحادخ زک رهدو دهد هزاچا

 دورسدو «هتشون دابردو «نکم

 (لاسدوبل وب ین بک لوصحم) «كنچ

 زا یناهزیچ» شدیدج مایف نینچمهو

 تسا هدوب میهس الماک

 لاس ملیفنیرتگ رب
 ۵۷-۱۹۶۲ یاهلاسیط رد

 یود یی اب ر تررب یایلع

 رثک |نیب هک دندعآ اه امنیس ؛درب

 شزدارپ و یععامتجا ملیف اهنآ

 هتشادز یأد همه زا شیب «لوغ»
 هشیپ رنههس تک رشاب ملیف نیا .تسا

 كار» ۰ «دولیتتبازیلا» یمان

 یلاپمکدد «نیدزمیج»و «نسدوه

 یگن دمامت تدوصب رن دا دناردا رب

 هربخ هدننک هیهت ونادرک داک طعوت

 و هدش هتخاس 4 سن ویتسا جدوج»

 راعهاش كی ارن] یکمه نیدةتم

 توفام» هجردن آب وهدومن یقلت میظع

 نسهدوهدلار - دلاون میک
 رد( و رتم یناپمک لوصحم)< شزرا
 و تاج ظاحل ره زا « لبق لاس

 .دن اهدوب تیمها رئاح

 زیا لاس ةراتس نی رتبوبحم

 دودول ادیدجهرپچ «2لا وآ موک )

 لادمودیدرک یفرعم ایبملک یناپمک
 مسلیف ود . دش ء|دها ودب الط

 < نیچ ددید)تعذگ رس» و « كن هلیب»

 و هدرک اشابت رفن اهتویلیم ار وا

 لدیافب۰ دن |هدوتس|ر شیدنمرنه

 ملیفدد زین (ارتانیس كن ارف) لپاقم
 شتیب وب>م رد «یئالط هزاب درم»

 املسه 4لوغد . دن اهداد < یلاع

 یاهزات ران | راکسا می لوت ندجرد

 ده|وخ بس «ست ویتسا» یارب
 ۰ دومن

 ... ناگشیز رنه ریاسو
 -هشیب رنهود زا هتشذگ نینچمه

 لاس لوا هجرد یالط لادم هکیا

 رگیدرفن تشه « دنرو ًایمتسدب ار

 زا شیب هک (درم داپچ ونز داهچ)
 دن | هتشاد ترهش و تیب وبحم نیریاس
 ناشریصت مود هبچرد یالط لادم

 : ریز بیترتب « ددرگیم

 د د رود
 دسب د صد سد

 71  یتیمالکد ملیف دد تک رش

 ار لادم نیا تفایردب ابترم

 و یسماعتجا مادد ۰ دوشیم لئات
 ورتم یناپمک دد<یلوج» ریظن یب

 مارک داک یلانجرت ادریام نیودلک
 گرد رمو مافب (اکچیه  رفل آ) ریهش
 | تیب وبحم «تعاب ٍم دای # وا تل ادیم دایژ
 4 .دن |هدید رک

 یدایزهتباس - راک ارورد
 ژاتب ور دل لادمنی !ناک دن رب نیب

 اردن رطدوخ یا ریک ومرک یزاب اب

 لبت لاسدد

 و نی» نوچمه یکدزب یاه مایف
 ییکتنددو رثم»۰(سک وف) < دای رهش
 دسنا و یاچ» د (تنوماراپ)
 دن |هدادن اشن یوزااد (و رتم) «فطعا

 یون» رسه تب یا تااج

 لاسزبن بوبحم هشیپ رده «سبت رک

 هدروآ تسدب ین ادنچ ترپ هتشذگ

 تسد دوخ یارب یدایزنادنقالع و
 طقفلبق لاس رد ! تا هدوءا اب و

 روتکب د)اب <یداناس» ین ام رهق ملیف

 تیقفوموهدیناسر نایاپب اد(دویتام

 , تسا هتفای یناوارف

 ۱ . تسا هتقای

 و هراس زدل ودر یبد
 زبل هتشذگ لاس هک ریپش هدنناوخ

 لاسما تشاد دارق تل نیا دد

 لوصحمهف رط راپچ هیضقو ملیفاب

 نیش وبحم ماقم « ورتم یناپمک
 ملیف نونکا .تسا هدیسر ناکرادس

 ۱ -اشیسدد|ر «یشوخ ةتسد» شدیدج

 .دنهدیم شیامن اکیرمآ یاه

 لوکنادزنود- رثیا رب لوپ

 زبل «امنیس ملاه یقیقح نوعرف» و

 کا هدامل | ق داخ تبب وبحملبق لاسرد

 . "ددو]آتسدب «۱ناتسود لجک > نیب

 ثیاب داب نیلوا یارب لاسما
 لق لاسرد واذا .تسا هدش دراو

 ۱6داب روش و نه» كدزب ملیف هم

 |سک ون لوصحم) «اب زاتسان

 ۳ ۶مادای لوبمحم)«نامرن هدو
 .دن | هداد یاشن اهامنیسرد ار

 تای -سیت رک ینوت

 ؛لاسدوین وی یناپمک ؛رپچ

 اه ملیفدد یزابو تک رشاب
 لگنج > لثم یشورف

 ای



 رنک رقم ری ری ری ری

 رغیا رب لوب
 یک دب و« یددب ددیالاسو راعهاخ

 ملاعدد یورثا ن ۱ 1 >.ه ارش ۰ دوما ظفح نانحبم ۱ 1 زاب دنا و قباس ترمدو دی
 هدشابیم

 + دوس لدارفن تسیل نیارد لبق لاس هک- ندل وه مایلیو"
 : دوم لنت مداهچ ٌهبترب لاسا
 ودو رذم» شرک د اپ ودی دج ملیف ود « «هیب كيبد یلاع ملی رجب
 «لوهجمیوسب >د (تن وماراب)«ربکیم
 یا هقباسیب لابقت-ا اب (رنداد)

 لردم نیا ذخاب قفوم راب نیت یار-, مه -ردان جروج دن ده وزیر
 وا دا نی وتبب دا یکی دن وشیم - دود اهیتشک > ملیف .دیدرکالط
 7 موکنکماکر دک ملیف هسد دوش یم بوم لاسروین وب ینایمکرد
 ردرتخدراپچو و «ظافحیب ٌهظحا»
 هدرکایب یدایز یادص ورس «رپش
 دنا

 هکل بق لاس شزدااب ملیف ٩ رگید یاهملیف
 :زر دنتسه ترابع هبلد بیت رتب دناهدوب ورب در تبقذ وماپ

 دن وشیم رد ود اهیتشک» 1
 لاس روینوی یویدوتسا لوص>م
 و ینامرپق ملیف كي -لانشن رثنیا

 _ سیترک ینوت
 تسعن نانام رپق هک ی

 «ددانحدوجدو «رلدنچفج» نآ
 دنشابیم

 یحنج کنج

 «نیچ ودیداتشذکر سو ۳
 كي - ایبملک یویدوتسا لوصحم
 هک یوق یعامتجا و یقشع ناتساد
 «نیچددیدا> شقت «ددابنو ربات د
 !دشلباقم یاهلدو دنکیم افیا اد
 یاشای روتکید» و« كاون میک >
 دن راد هدپهع

 س

 لوصح« هناتسودقی و 2-۳
 تست لد هک را وم و قیمع تشذک رس هكي -ستسیتدآ دیالآ یویدوتسا
 .دنتسهونیک زین وتن]> و <ریاوک -كمیت ورودونآ نانکیزاب ریاسو دیامنیم اقیا < ریوک یداکد ارن ۲

 لوصعم «رابرهشو نم>-
 بوکس امتیس -سک و ف یویدوتسا
 و ناکاروبد» و «رنیارب لوی» تک ر شب یکن و مامتو یرتمیلیم و«
 . «ونهروم اتید»

 لوصحم «كين كيب» -۰
 یقشهناتسادكي -ایبملک یویدوتسا
 مایلیو و نآ ءدمع ناکشیپ رثه هک یکندمامت و پوکسامنیس «ریظن یب
 تورو «كاون میک دو مندل وه
 .دندوب «لصساددنیل

 تسودا رمالابنآ یسک »> -*
 و رتم یویدوتسا لوصحم «دداد

 مارو - ورتم یویدوتسا لوصحم
 و < داکاروبد د تک رشاب یقشع
 < ی نی« تنسنپ و» یت ادرک راک هب راک ناج

 لوصحم < ناعرف هد > -۸
 ملبقود .ب.لیسیسد یتادرگ داکی یکتد ماست و نژ, واتس و ؛یعیدات راعهاش - تنوماراپ یویدوتسا
 -لوب» .«نوته نوتلراچ» هک
 نووبادورتک اب نآو««رثیارب
 دت راد هدهع اد نآ هتجرب یاپلر «واراک ود

 یک ر یسم|دد كي-ستسیت دآ ز وب
 - انیج» «« رتسکنل ترب» تک رشاب
 ...< سیت رک ین وتو و « دیجی رب ول ول
 یراختفا زئاوج

 ییصن یراختفا هزیاچ نیلوا
 - اب ریچقشع» لبت لاسهک دیدرکس و یناپمک ریهشهدننک هیت < رلدآ یداب»
 هاگتیا » لاسماو «تسا یهوکش
 نیدد .تسا هتخاص ار «سوب وا

 نویلیم هدریم فرص اب هک تفرک قلمت فورمم هدننک هیپت و نادرگ راک «لیمود .ب .لیسیس» هب هزیاج
 «نامرتهدو تمظعاب راکعاش رالد

۳ 

 یویدوتسالوصحم «ژاب دنب

 ردا جروج
 موس .تساهدومن می دقت امنیسب

 کی وناتسا ادابداب > اد هزیاج

 رطاعب دون لکیام» ناکدنتک هیهت
 موسومدوخ(وک ۲ -دوت» ملیف هیمت
 كي زور داتشه رد اییدرود» هب
 تشادتقایرد یراغتفا یالط لادم

 !راک هزات ناگ راتس
 ناواب ناکتنپ رثه نیا زیند

 زا < ادرف یاهه رهچ نی رتب وبحم»
 هدن ده یف رعهو ناعتا مدرم فرط

 یرتخد)دلبفن ام نیج-۲ (كسورع هچپ - لوغ) رکیب لود - ۱
 - ۳ (دنک كيکار وا دناوتت هک
 ورم- ناکدننک و جتسج) زلیام ادو
 هاربسارتسا ناذوس - : (یضوع
 وجتسج)دو و یلاتان -ه ( كيت كیب)
 رستشی وا هک یرتخد -ناکدننک
 ویاچ -یباک داکناج -7 (داهن
 یسک) نمویتلب-۷ (فطل یکدنا
 -۸ ( دداد تسود ارم الاب نآ
 (هاتسود قیوشت) زنیک رب ینوت

 ناتسهوک ) رثک ادترباد-۱ ۰ (دادب تسود تبحماب | رم)یلسرپ زیولا ٩-
 ,(منهچد تشهب نبب

۳ 



 ره ین وفنس
 حبص هک هداتنا اقا ابتح

 زاباتقآ عولطرا لبق ووز یلبخ

 اند رب لرنم زا هده زاد ناو

 دین اب
 دی |هدرک سحامتحهراومنیا رو

 یصوصخعی وب مدهدیبسفاس یا وههک

 دی وشیمن ریسنهیشک یفن زا و هراو

 نآ یاهخ رچهک ةنهک یراک هثی دم

 اش لیاقمز| دنشاب تسم هکتیاوک

 دنکشیم اد رهش توکسو دوشیمدر

 نیشام اب سو وت| ناب ایغیاچ,+ا زا

 -یمشیبیرسکید یسک ات اب یراب

9" 

 اهنآیادص دی |هدرک سحاب7

 باوخ رذگهار یاهمدن ساکمنااپ

 زا لبق توسلغ نابایخ رد دول۲

 ۰۰ «تساژومرم ردقچ باتغآ عولط

هءزاذمزا یکب نچ رتب ودعب
 یا

 هثخ یادصاب هد رک هن رس رواسم

 دوشیمرادیب مسک مک رهش دو ریبالاپ

 بسک و راک یسب نیبساک و اهرک راک

 یاهشورف راب كنهآ .دنب اتکیمدوخ

 و دنکیمرپ اد اههچوک درک رود

 -یمبلج دون ار اهونابدک رظن

 هک یلاسدرخ زومآ شن اد .دیابن

 هدیبچ شب رانک غرممعت ؛درزژونه
 .دریکیم| رهسردم هاو

 رکید باتف هک دیئکت شوم ارف

 نابایخ تا فساو تسا هدرک عولط

 یاهخرچ و نارذکهر یاب ریز اه

 یادص ...دلانیم اهلیبموت | نیگنخ

 د هنفرگ | رف ادرهش طبحم یزومرم

 یادصنسیا درادهسادا زور ما

 هشیمه هک تسا رهش ینوفنس زوم رم

 هتسخ تفوسچیه و دوشیم را رک

 لوپ هریدن - رکف توزاب .دنکید

 لیکشت اد رتسک را یلصا یاه راس

 شحنو اعد یداش كعاو دنهدیم

 ات رگیه متاهدص و هنافتسا و مکح

 دن ژاون یم یدورس تفو ریدبش

 ثشون رسنیمزردمدد نآ مسا هک

 ۰.« تس)

 یودیهارس ةدرپ كپ ران بش

 دن ژاون یادصردشکیم ینوداسنیا

 طقف دوشیم شوماخ هتفرهتفد ناک "

 شاتدانب رخ[ رهشدانک وهشرکرد

 شوگب زونههداباکزاس تخیاهمیس "

 دهاوخیمةدی رپ كن ر رهاش ...دسریم

 یاسههیدو دریگب ماهلا پاتچمزا

 -مااد.. دوجبم شن ادند رب ذاددوخ

 قارفتسا فیثک داوید ربذ یربهلا

 به و
۳ 1 

 |( . دادناج هحربنا . |
/ 

1 

(هداص ناب زر یشامنیص ثوح» كر) ً
 ۱ 

 | جو جو هر حر ۲۳۲ ۳ لا

 نابایخ هکیابز نیش ودنکیم *

 هل رت كب راثدشب رو یا رب اداش هاش

 نذ لیوحت یریس ٌةسهقهق دنکیم

 تسا یسلاجره شسا هک ٌهنسرک

 دهدیم
 دها وغیم نابساب نیگنسیاهمدق

 یاسه«۸-لف مامتب ارطض ا هفلف

 ملسم«چن ۲ یلو دیامث لیبحت رگید

 تکاصرپش .:.تسا هتفخ رهش تسا

 زا معا ین وفنس ناگدن زاون وهدش

 تخب دیفس و تخ هایس موکحمو مک اح

 دن | هتفرو رف باوخرد

 .. رادین یاهزغم

 تقوم شمار آ نیا لالح ددیل و

 كي دات روشزا هعوک ددقلاطم توکسو

 یاه زذمو دنم رنه یامتسد پهد

 راک یریذپائ للخ یکتسخاب زادیب
 و رهش یل وفنس دنشوآبم و دننکیم

 تروسصباهراوت یور ادزور هت-لق

 هدعنیا یارب .دنیامن طبضریوصت
 اریذددادن یعقاو موهفمذورو ش

 بشاهنکفا دون قرب تاولیک اهدص

 دنکیم نشود زور لثم او کی رات

 دداركيرانو هتسب رس یاهوتالپو

 تشم كي یارب بشلثم نشود زور

 ,دب امئیمهایسثهنصو رنه ناگناوید

 ارنآ هک تساهناخ «جاکشاجنیا

 و دنمانی«یدادربملیف یوبدوتسا

 ناجورتفزوروبش هک یناگناوید

 فرصحودیب یابنبتالژ یور اددوخ

 دنشهب یم حدد اهن [هب و دننکیم

 راد رپمایف و ادرک راک ژا دنن رابع

 و هطوب رم نیعصعتمو هشیپ رتهو

 ۰ رگیدران اپهد
 قالخ رغم هک تسایلجم اجنی|

 نیرتکدزب ذایکسی كک اب مدآ
 اد هتشذگ قرب ینهیدوخ تاهارنخا
 داونیود هدنی آاپ اد لاحو لاحاپ

 ریوعتاپ تسامدیف شیسا هک یلاه

 .دزاسم طوب رم مهاب ثكرحتم یاه

 كن راک دتمیبط «تمظعنآ هب یابند

 یاهلولسر» یرشب ساوخ هلک و

 نپ هرذ لپاقمرد وبدونسا كپ رات

 اجنیمهرد دنن زیمول ازنیب رود ٍرید

 لابج هلسلس هب یفبعض هچ روم هک تسا

 ردام یک الال و دنکنیم یجک هد اپل اییه

 بهزیندایرف و ثناب هب یناب رپم

 لیهبث داوضن وسخ یالبتآ ناراد

 دوشیم

 شمسا 4۳ یئابلد نیمهدد یلب

 , دن زیمقرو خیدان تساوبدوتسا

 و نوب ومورک دولآ مشپ ناسا

 -ایدالکاب خیرات لبقام یا ریمانل7

 نابن اب رقو یطسو نورق یاهر

 نگ اوب دزوریدیللما | نی یابکنج

 تسد+.هژ ورما لوردت كار سقر

 مرک یاهنکفارون لباقمرد تسدب
 دنهدیمناس هرس یاهنب هرذو

 دش دادی هدابود رهش هک ادرفو

 امنیسیاهن وا اسیو-ب رفن اهن ویلیم

 هک ی اه رفم تن اتدن رو بم موجه

 اههچروم لثم كيرات یاپلولسرد

 کود دن |هد رک راک یرا,درب و ربصاب

 ۱ هست ۷ هدرپ

 منادیم رکذتب مذال زتنارب یوت

 یاهودوتسا فص و نمدوظنم هک

 زیچ همه هک روطچا رب ز تسین یسراف

 هتشاد قرف نارگید اب یتسیاب ام

 دشاب
 تیح زا رب ام یاهوب دوتسا

 یاسه ویدونسا اب تیفیک و تیمک

 یلی- زونه و دن راد قرف یچداخ

 یلام تردق و فده رظن زا هک هدنام

 و ینف تردف رظ زا نیارب اش و)

 میسرباجنآ یاب (یرنه
 دیماان هک درادن_مهلیلد یاد

 س میهاوخب ًادجرلا ؛ربز میشاب

 یا وصاد حبحص هادزاو میشرکب

 قفوء زین امهک تسین دیمب میورب شیپ

 .میوش

 مه یارب همه
 نیااب یدادر هلیف یوبدوتسا

 یاه هقحو كورت اب هزادنا ات هک

 ساسا2میلع ددادراک ورس ی امیس

 سیسأت یداک تسدد هیاپیود نآ

 -هعرومجمامنیسیایلد اربز تساهدش

 در فاتعم عیانسد اهرنهزا تسیا

  یاجب اد دوخ دناون یبل سکچبه

 ران بلاخرثه داتساو نف یصصختم

 [ نوشتم و صصات هک نبا رگم

 ۱ ندز اپ تشب « دهد ناشن ام

 واپ لی رسوندوخ شب
 رد عضد نبا هانساتم

 ورا دهماد مهز ون ۱م یاهوبدوتسا
 نارنمپ دانکد هشوک را هک یناسک
 رثچ هر دز|هدشهفرح نبا دداو هریغ و رادریملبف و ناد را راک وهدشنک هیهت

 , دن روش

 لو بیهتسا نکمم هک دش ادیم

 ءمرا یهاتت وک تدمیا رب اددوخ

 املیسءدرب یل د تخاس :ناهنپ مدرم

 سد نوچ دز لوک ناوت یمن اد

 یرادربءبف یو درتسارد هک یئاه

 ات هنف رک هدننک هیهث زا دن راک لوذشم

 قو نار -؟ راک و تب رانس

 ربعصغتم رونی د| زاسلنه آش پ رنه

 یرادرب ادصو پ چداوتاربال قرب

 و راجت دومیرگ شاقن دون |دوک و

 راک, وخ هنشر رد دیاب هیه هریغ

 اب هه اریز دنشاب هداو وهدومزآ

 کش ودن داد میفتسم یکتسب م

 تسکشاب تسایواد-مابا ]زا یکی

 اش اب تسا یواسم ینمی همه
 ...ملیف

 هكب هک هداننا قافنا اهداب

 ژاپوکد هلحرم هک یوق یوب رانس

 لا سپ هدرک یسط یبوخب زین ار

 الماک مایف ندمآ تروعب

 تلع .تسا هدرو آ تسدب _یسوکعم

 وبدونسادوخرد دیاب اد تسکشنیا
 ۲ ۷ هتلرگ هدنک هیپتزا درک وجتسج

 7 ۰۰۰ نآ ناب رد

 الابرد هکر وطن امهلباه ناب
 ,لپابدوخ راک رد یحآ ره دش هتفآ

 ۲ هشاب صعذتم

  گب کدادرب ملبف یویدوت-ا
 »نآ و دهدیم دایمه رگید ربچ

 ۳۰۳ هئسد یراکمهو یرکتن,ه

 وبدوتسا رد همه فده اربز

 "داد جابتحا رگپد-بب و تسا

 دلون-م نادرک راک هکنیا

 تحب تسا نایرچ مابت
 .دنک اعد|دن اوت یمن اقآ نیا

 ۱ ملیفدصرددص هدن روآ



 چپ رب جرج
 لشایرام

 ار ورآ یامنیس نامس ] 9دی نه رده هداترب

 دنکیم ح رلط
 لب ث 7

 وب وجه و تروشاهرود؟ رد
 هل شیامن مزاتسم هعر در
 زیگنا ناچیه و ادسررس 1

 ما,
 سکس نان امروق دش ام د اپ اب هدوب

 هنهرپ همین رب داصت هلیسوپ اباد لی ا

 3 داد 4 ددمیهد تاغیلتو شما داد هنماد و میس ۲

 هلیسو نیاب و هد

 ورب دد مذال تب

 رهرب ۱ اپل اب ٍز

 هو ثربشاب

 دوش
 تسی بجمآ یاج بی رآ نی دب

 یاهروشک یامثیسد» مينبب یمیب

 ناگشیپ رده ملیف هدننک هیپ" ك

 دیرآد دوج یشذرااب ناکراتسر
 انشآام شوگب مه ناشمان یتحهک

 دش رک ذ4ک دوطنامه هتبلا

 تاصومتاغیلبت رثا ددوم نیارد
 *4 بیان نا وتیما ۱9),ملنید تالتعم
 ددرک یمثعاب رما نیمهد تشاکن |
 و یامیسلف ادم راظنا هجوتهک

 ملیبا سود هدومی,اطخهاد مدرم

 ۱ ددرک < رثهدنیشاج
 لاویتسف یسقد هتشذگ لاس

 ملا ویتسفژ | هک زن و ین امثیس هل ایلاس
 رامشب ناهج یلامنیستیمهاب یاه

 یزاب یارباد «لدایدام» دو ری
 نادرسک راک راا «زدرژ» ملیفد»
 «ناملک هل رو هسنارف یامثیس كدزب

 هک

 « قیمع هلئسم » ماف رد دراوهرورآاب

 یفرعم لاس هراتس نی رتهب نا وامب ِ عیب نآ وام
 هزبد تل یخ دب نایناهچ رظن دومآ

 مادنا هک د بد رک فوطه یفب راظد

 ها دود و موصعع « رهچاب
 رنه نددژ» ملیف

 رددوخ
 یزاب نب رت هن ادنم

 دی هرگ زبن و لا ویتسف یک الط ریش ء زی اجذخاب قاوهو درب هداد هارا دو ذااد

 تیقف و؛نیازالبق «لشایدام»
 یاب ور)ناک و انس نی ی دنم نه زا زود
 ءارم هلفا یدمان و ثف ریم رامشب
 رو رتونوچ یک در: ناکدیب رتهمان اب
 ناونمب « زنک دوب تدوک و و« دداوه
 رواملیق نیر شادااب نانکیزاب
 تفرگیم دارق فیددكب

۰۰۰ 
 و هدنسب وا ددب كي زااب رام

 , نیودو سپ رثک ۲ ددامكي
 تسا هدوشک ایندب مشچ شب رطا

 اددو-خیک دوک نادود ید
 ووخدنم راه ردامو ردب تیب رت تب

 ناپکان یکلاس هدزن اپ ردو دنارذگ
 اد دو-خ تالیصحت تف رک میمصت
 ردا ددوخ وادمتسا وهدراذک فق وتم
 .دهدرا رقناعتما ددوم یکشیب رذه

 ابداع یلو هوب فلاخم میمصت نیااب ایدامددپ تسایمی +:

 تستب

 قفاوم رطن تناوت ماجنار
 نآزا _سیدهدرک بلج ادشددپ
 موسوم یملیف رد راب نیل ها یارب
 رثخد كي لد «كروببتشا>
 . تفرگ هدوعب ادهلاس

 ووب ای رام تبقف و
 تیزع خیدوزب یدنتآ اادمبد
 یاهرته هسردم اجت"آ ردو دوم
 سپسو دناسد نایاب اد كيتامادد

 یرایستاشیامن« شیپ ره هتسدکیاب
 فلتخ«طاقت داد
 . داد رک

 عاونا تد» نیا یطرد ایرام
 یدىکات كيعالک مارد زا اد اهلد
 اد اهن آ ماو تفرک هدهعب نددم
 دناسر نایاپب تیقفوماپ

 یبددیب تک رش مقوم نیارد
 اب رامموادمیاهای رمآ و تاشب اما رو
 ید بیت رت نیدب و دروآرد یاپار
 و یکشیپ ردهملاع تفرک _میمصت
 . دیوک كرتاد رناثت

 لق ابدامدوخ هک دوطب_یلد
 . دنک یم

 نیاذا عالطا اسب شردام
 هکیسک و تشاد داهظایوب ۰ میصت
 اد سم رتک آماس یکتسی اه اثاو
 زا تسد ناونع چیوپدشاب هتشاد
 هلسسچ نسدیمهو< دشکیبل دوخراک

 هدزتاب

 ار-چا سیل وس

 رک همادا نوشت لماع نی رتکررپ

 رامشب شیدنم یاهدیوءو ابرام
 ته رز

 اب ادووخ یل امشیسترهش ای دام
 زاغآ یسیلگنا قاهملیف رد تک رش
 ردسناکل ]و توعدب یو .دومن
 وهدرک تب زم نانسلگناب «اددوک
 - < زیمآ رحس هبمجو یاهملیئرد
 «یع هلئسمو و متسب نام رهق نم»
 -روتکر د نآا دمو دوم تک نخ
 ردتک رشاب شیرتا و نامل آ یاه
 یزورو««نانوطزا دعب» :یاهملیخ
 ظناحادخو ؛عدیسر دهاوخ ارف
 ۰.« هتسکش یابود > ««نم قثع
 تا رطاخر ««یرادب متسود هک رد ۲>
 -شومد ول, نب رخ[ » :« نشاعكب
 .عیدان لومت نیر ناشخرد اه
 رستشیاد دوخ یناهنیس یک دن ز
 دراذگ

 یک ه زب تبقت ومزونهاب رام یاد
 ,تک رشاب هرخالاب و تشاد شیب رد اد
 لا ویتف«رباجدخ | و عز و رژو مایف رد
 . راعتفا نیرتک دزپاب زبث و یلامنیس
 ح دید رگ و رب و ددوخ ی امنیسیک دن ز

 او تیقفوم نیا «لشایرام»
 اور رک راک «ناملک هند > نوبهم
 دن ادم «لوزژ» ملیف دتم رته
 شژداو ما رتحا ظاحل نیا

 زا



 ۱۱ص (لم)و «یرد وا»

 دزآ هدر تا رش زص ۶ حلص و ك كانج»رد قافتابهک یدنم رند ۲ وز

 هكررسب نادرک راک زانآ نی رتهب زا یکی شامناب لبق یهیچ

 یابیذژا رظنفرص هک میدش انشآ یاهلات ه رپچ ۱:۰6 رلیادمایلب و

 ۰ دوب دوخ شفت هافیارد تداهمو دادمتسا رثکا دح یار)د!تفا رطو

 کارب هک تشا:مات «نروبیه یردداد ایزو مادنا فی رظ ك رتخد نیا

 نوچ یگ دزب هشیپ رثه یزایمهو هتف رک هدهعب اد لوا شقت یلیفرد داب ییلوا

 دوب هدش# كم یزوکب رک و

 رد «مددد یبشد مانب هک یشزرارب ملیف < یمود تالیطت >

 یلد ؛دشیم توصتیردوا ملیف نیل وا هچرک! دشهداد شامل نا رهت

 دد دوخراکنا لباق ریغ تردق و دادمنساژا ربا یاربار تیعقوم نیا یو

 ذخاب قاوم«دوب زءملیفدد تک رشماجنارسو هتسن دیو ءاقپا

 دبدرک , راکس) «زیاج
 و داهن مدق ترهشهداجرد تهرسب تیقفومنب || ی یددوآ

 یناهک ان دوطب « تشادیمرب مدق هلح رمنیا جواد تبابن رد هک یءهاگنه

 جاددزا؛دشیم بوسحم ناگشیپ ,ثهنیرت روپشمژا ربن و هک «ورفلمواب

 نبا)است رث نب دب ودوم

 دوب رنهو یلابب ززا
 رب سی وسددلعو یردو| جاودزا مسارم

 دن دشابل اتب |مزاه؛لمعهام ندن ]ذی ارپ

 یلانشآ
 رب لمد یزدوا

 ودن "] سبهودش راذگ

 دن دومن تاقالعندنل رد !درگی هکب راب نیل وا یا

 هک داتفا نانتا یماکنه رعانیاو

 هبلاوش»ملبفرد یژاب یا رب ررفلم

 دوب زعم دوشک رد «درک زیه یاه

 تک رشزا سپ یددواو دربیمرس

 قافتاب یمود تالیطعتو ملیت رد

 تماقا ندنل رد «كي یدوکب رکو

 رگی دکیب ودن ۲ یفرعم دوب هدر

 < كي یروکیرک > طسوت زی
 * تفربک تدوص

 اه هتشذگ

 یکدوک یاهلاس یردوا
 تشحد .رقف رد اد دوخ یکدن)

 لماوف نیا ددوب هدن | رلک یتحارانو

 قید ثاساسحا هگدوب هدش ثعاپ

 »۰ هدپآدوچوب یو بلقرد یقیطلو

 ؛ ینارج یاهلاس نیلدا رد دمو
 مدف یدددا یگدنز رد درم هس

 درد شید مک مادک ره و دنداهن
 . دندومن ءافیا ۱دیشقن وا یگدنز

 «نوسناه رسبجد اهن آ نیلدا

 هک دوب املاس یردو۱۰ تشاد مات

 اب آیحد دوبهده انخآ رج ۷
 ۰ دندوب هدش مهدزسات سر

 ملاعپ مدق یدددا یتفد دعب یلو

 دوما باجی | نینچ شلذش«داپن امنیس
 رد یهاک و درربلاهرد یهاگ هک
 ودرپ رسپ موراب و كروپ ری اپ ,ندنآ

3 ۲ 

 یلعولخم لاح نی رد هک دمآ دوجوب یج وز جاددا

 در ورک یما ثشاد ینبا لغش هک زییچندیدب قفوم رتمک رگیدورنیاذا

 دزمهب وا اباددوخ یدزمات راچاد و

 هیار ها ر یردوا

 نمبا هکشبا ۱ تساد یمدنمقالع «كي یدوگب رک شیزابمهب اردوخ

 یروگب رگ یل و دند رک ادیپعالطا رمانیاذا همهو درک ادیب تدش هقالو

 هزالع نیا ربارب دد « تشاد یددوااب یدابژ اتبسن ینستواذت هک هلب

 راب تبسل هک تشاد داهظا یددواب و دادن ناش دوخژا یلمعل|سکع

 بوبح«لفطكي لثم رگیدترابعب ابو یننشاد تعدد و اب ز ك رتخد لب لثم

 یمود تالیطعت> ملیفهیهت نایرجدد ۰

 دنک یم هقالع ساسح|

 «لفطو نیا هک ثشادن عالطا كي یدوکب رک هکبث روصرد ۰

 .تشحو یاهژور گنج یاهلاسردو درذگ يم شاسزا,لاسهس و تسیب

 شاد یبارخ رظان یردوا هک تن ادبءن وا . تسادب دمشچب از یکان

 *مشچب و هدوب نشد یاه بمب و هلولک شت ریزد دوخ رهش یزوس

 ار شردارب و دندناسد لنقب اد شیومع اهن [روطچ هک تس

 رد یگنسرک اب ر یکانتش-و یاهژررو دناهدرک فیقوت تهچ یب

 زا كیچیه كبیدوگب رک ۰۰:تسا هدنارذک اپهاگانب و اهنیمژرب ز

 تش ادیت اداهشی|

 تیقف وم
 فداصت كياب ماجاارس یردوا یکدنز یاهیماکانو تاصم

 كرزب هدنسیون < تاوک » هکدوب یزورن ]و دیدرگ نا ربج هزجمماب

 نااس دد اد یددوا ؛ یو-نار-۶

 !هدب و دوخ

 ناپکان د هرک تاقالم لته كي
 درد دابرف

 اد یژیژ هرخالاب ؛هوا»

 6۱ مدرک ادیب
 تسا یبانک مان یزیژ)

 و هدشهنشوا تلوک ماش طسوت هک

 یرتخد یوجتسجرد ید ماکنوا ۲

 شقن هافیا یارب بصانم هک دوب
 (دشاب رتاثت هنعیوریژ یژ

 فرد واب سن اش بی رثنپ اب
 یکدن) یر سپ نآااد دوما ور

 + ۰ درک عورش اریاهزان

 0 رد یژعز سیپ

  ثآز) دسپ و تفاب یلدا رف ثیففوم
 ۷ دد تک رش یارب یردرا
 :هشهدب زک رب < یم ور تالبطم>

 و یدعب یاه تیفف وم

 جاودزا
 س داکسا هریاج دخااب

 ۱ نیت هتعجرب زا یکی فیدر رد
 ادم و تفرک دارت ناگراتس

  دیم رسه یو ررف لماپ جاودزا

 یگدنز یکتسیاش هک دهیدنمرنه



 ۳ یهو تاج یخ بوت هو
۳ 

 گلو

۰ 
 سود كراب هود اس تم تب 4

 ناداب ًاب یمازعا ناگشیپرنه لاوحا ردز
 22 هح مح هج

 ۷ ٩ هم
 < هما

 قحلاو تشاهادتثبه ینفتسرپ وس مپیزود ماهدرک
 دم7 رب دوخ راک هدجع زا یی هداجا اد راهظ)نیاهک منادیمهچنم -

 رد یک ار اههچب یحی رفت کتخ و هدیشک یتحاد سن هدوب هوکچد منیپپ هب وکب (یوشیم مضو شوام مامئا زا یپاهبخ یتحد ۳29 6 تا ینایصعا رچ الاح؛یاهدرک اد فلل

 دمهارف دوخ تعاقا دس تباکح نآ تسا و شیامن یارب
 دل دیصق ریم و دندووخیم هندزیم ناداپ اب ِ ۳ رتشب دم آ ردندردو | اوأعب هملک دنچ دیاب دل

 هیاسسورزا سب هک تفکیم قدند ررذگب لاحرهب تس) هداتسرف اجنیا رد نوچمیوکب تیارب همدقم
 همههک یتفو ۰ نتخادلا هنخن تن زا راطن هل تا و وم ز , زاب 4 را زم »۳ ۲ تقلک وومزارتکیداب هتکن زا

 دیدی وضیم و هدش هتنغ اههچب رم رازچ 2 طکرح نارهط هلرا ؛ هراد دوجو بانطزا وت

 یارب یناملآ دین ارباعو) ود هژ هزرمه زین یئاملآ ی ن ۶ 11 هژات ای7 یاه هصافر زا نیرو[ ردلوپهادنا رهت رت میک زات
 * ۲ شورگ

 ندرپیدوخ|وهو بشرخ ] شدرا
 سد هک تسا ملاع ادخ . دنتف ربع

 ن
 زور ی. تسا هتفذک هچ اهنآ

 ناداب 7 رد « تدحوو هک یمتوم
 و دخد یاهدع ریک درکیم شدرک

 تیکت مه ملعم مئاخو هاتفا هسردم

 یون اد تدحد و هدمآ نارتخد

 دنتشاد رارصا ودن درک سیح هسردم
 هنک ی زاباهآ یارب اش كي هک
 لیچ < الو زعرا زهاب تدحو هرخالاب
 ءاشءا اد دوخ سکع هعطت عبد

 ناشتس» زا و هاد ابنأپ و «درک
 دش صالغ

 تدحو تم «؟ هلاح یتسار

 بک رهوا هک مياوگب تسیآ دب دخ
 و رادلوپ یناهفصا كب هوربم هک
 ناداب آ رو ههروعب«شروت راهنبغام

 بلفاو دمآ شرب باالب» نیا مه

 نادنمرنه یرهشده نیا نیشام اب
 .درب یم جیرفت و شدرگب اد

 :وخ یلیخ هک دنقاا
 ۶ تانحز زا صوصخب تا
 ۲ لا ومه زب یهاگ و دن دادتیاضد

 لی یمویچاک رتسم» نیب هک
 مهراش دوب دوجرم «دلارج

 ی زج فالتخادروم ود رجب و

 یهو متاق و یلوئیمدمنا نب

 دن رادن هایپ

 این تسا مس هک هبنآ
 ع لابقتسااب کی رما می ورب

 و دیدرک ورب ور ناداب۲

 ۱ . رسرب تک رش ناد-نمزک
 نیا و داد اوعد دوخ یاسود
 مارب ورکم یاضافتو برچ همقل

 و ناروت رتاتت :نآ هسادا
 هدیخ رپ یاهلد هک تخاهنا

 بیا بش شین رد اد
 و دتیامن درذسکاد ینیک و
 "7 روا راک رما می ورب
 یل و دنهد هعادا

 | سنا رجب بش ناهررک راک
 ِ ب میصت نیا هک دش
 » دسر



 رد مهقرخ» ملیف دب داد عالطا هک

 و دمآ رد رالد نزیابم ۷۲۰ دودح

 یتابذک نیمه ۰ تساهتشاد شو رف

 یاه روتک و . دداد

 ناتلکت !واکی رم
 هک .دندرک داشرص اد دوخ نا هی ءود يمأيق دننچ

 0 7 ناک دن راس رج : زا 3
 هدننک 4ءهن كب هجاوم یزوآ ماسرص

 هیهت (كوناز . ف
 + تسرد یتعی ۱۹۲ لاح دربی, 1 ۴

 ) «نامرفهدو نعم۲ رازاب

 رک یاهژات تور (لیمود.ت

 روچشم« شابت ین اکیرمآهدننک هبیت
 لاسرد یو دو هاو اهن نیرت
 فو رعم راکهأش هیپ: زا سب * ۱

 یتیقفوم و« وراجت امیلک یاپف رب >

 ودواد» شایبهذم ملیف بیصا هک
 هدشسک وق ین ایمک لوصحم < هباتب

 یدد ژا یملیف هیهت تامدقم ,؛دوب
 «یرصء> تیهااب و یضیراتناتساد

 رب دو رباد رصم نوعرق
 یبهذم ملیف ورتع یناییک هکنیا ات
 یکدنز وتخاساد ««یوریم اجک>

 نام) رد اد نام دو تقو

 یزرط نی رتپ «داوختوخ نورن»>

 رنراو یویدوتسا .تخاس مسجع
 «یاهرق ماج> یعیرات یاه ملیغ

 دومن هیهت اد« هنعارفنیمزرحو و
 نامهمهع هلئم ملبف ودرهدد هک

 «كنیک یرنهد. دوب ییهنمتاغیلت
 درو دوجوب ار «هب اس هدوادوملیق

 هبجنویدء نآ تبقفوم كخ یب هک
 تساهدوب نآ یتسرپ ادخ و یبعتم
 «سکوفد یناینک ۱۹۵۰۳ لاس دد
 پوکس امیسملیفنیل وا هیه زا سی
 سیو «هقرخو» مانب دوخ یعیراثو
 «اهروت ابدالک وسوب رتسید»نآ ۷

 یبهذم ملیفنپ رتیظعدو نیرتک درج
 روطناصو تخاس اه ی

 شورفولابقتسازادمب .تعاحابپماد

۰ 

 ی ی جک ره هد

 تقفاوسمزاسٍ

 ققحتتروص دوخ یدوزراب

 هدن رو[ دوجوب (تكوااذ)

 ردردقح»و تیمهالباق را

 «هن ادتمتفا رثدادرارقو مدوب زبس

 هسرغهک 4)وحسوصخرد ههرو

 دن دید رک راکسا هزیاج ذخاب قفوم

 «یکنیپ> ««داملادوک > یاپءایتو ۱

 ام ملاعرد «مشخ یاههشوخ> و

 اب ودومن نیمتت العاک ارشیوخ هی

 رالد نویلیم و هک < یرصعد ملیف هه

 دادناشن تسا هدشت ۲ نتخاس حرخ

 ناوستیم یبهذع ناتسادکیاپ هک

 بآزا دنسپ مد رمیخیرات مایفكي
 دب وگیم (كوتاز) دوخ :دروآرد

 تعاسود هکتیارب هوالعنم ملیفد

 سرد دنکیم مرگ حاد
 یهب دات رت كی ...دهد يم یتس رپ |دخ

 سکسلاب اب یتراچت افرص یتیابت

 عدشاب یتاغیلبتالماک

 نادرگ راک ابو ...
 یمن ادرگداک یارب (كرنا))

 دب رک رباد (زیندوکلکیام) «ملیف
 هطساوب هکتسا یسکن امه (زیتدوک)

 < اکنالپ ازاک > ملیف ینادرک راک
 .تفرک راکسا هزیاج

 ی جاشا

3 ۱ 

 گ

 رادمتعا وررذهب هک (كوناذ)
 نشادعطات نام ید ةداعل |قراخ

 لاس رد یو

 <نایو
 ملیف ۲

 3 ابار«یدندلدود ین

 میج) هک تخاس ۱ نکا زیبج)

 ۳ هزیاچ نآرد یزاب هطحاوب
 تفرک

 و ردیابی _؟دن ز» ملیفود

 نیر-تالاپ ادوا<«شرا تتیاد

 و ع لاسردو دندیناسد اهماقم
 مدنسسسسی رک ملیف ین ادررک داکاب

 راثآ هیهترد اددوخ هقالخ رذه

 رو .دن اسد توب دی لاکیژوسم

 نادرگراک دراد هدیقع ( زیتدوک)



 زا قافت ثی۱ .دن راد راکتبا رو

 ؛راتلا واکیموروپشم
 <یداتل | واکیموروپشمهدنس ون نابو

 یاهب اتکز اهک «یرعمد « موتوگ
 تسا یلاکیراتعآ (رلس تی
 دوچوب متلیف تهج یویرالو

 تیلامفهوا لنتمه(نوستج ادیریک)
 و هتشاد تمسق نپادد یدامتم یاه

 -یزوریی» لثم یر[
 -.فرب» و« ریب تفلک » ««كاند
 ٌهتشرب وهتشاکن اد «وداجن امیاک 7.

 یوب داتس

 دوآ رد رب رت
 ۳۲ ةعد رنه دنچح

 هیهن هکنیارب هوالع «یرصعد
 اسیون وی دانسو نادرک راک« هدننک
 -دوهشهز|یاهدهیا داد «هدادیک د زب
 و ناگشیپ رثه نیرتبویحم و نیرت
 ربت یسیلگن او یئاکی رمآ ناک داتس
 و رپچ ( زن ومیس نیج) .دشاب,م
 ةتوشم «هربزد» ۰ ینتشاد تحدد
 ی « ایلفوا > «تراباتب نرئلپان
 هکلموو هقرخ ییانایدد «تلماه
 اددناوج سب «هرکاب
 یماقیایمات تداهماب او «تیرع»
 یتاذرته «یرصمورد هدنمرنه -مه ال تسابیز مه (نیج) .دیاست
 -دپ |زدیجت و نیحم هب اد یچاشامت
 (دویتامروتکب و) .هدادیماو یفصو لا
 < بلدونوماسو یاپلیف نامربق
 ملیف نیارد < سوب رتسی د» و< هقرخ»
 «بروهو لرو (نیج)لب أقم شع
 ةداتس(ین ریت نیج).دنک یم یذاب اد
 اب و دزاد یاهدبع لرزیپ بویحم

 دو
, 

 می نه [كنیداباو لکیام)
 نوئانآادلدرد «نی دواب شفک
 ( یودادالب) ...دداد یملاج یزاب
 منهجو مان هک دیدج یورابیز ةداتس
 اب مياهدید یو زا ار «سونایقارد
 دهدیمزایقن ات تحت تعس اد یچاشامت شیت ابب ز«رف « >شقن یافی|

 ةدننک اقبا( فونبت

 شق «:یدر اکورد ندرت لد
 و تداپماب ارحوریادخ «اتیاک»
 دهدیم ناشن یصاخ یتسدربز

 !«مانمک » یرصعم
 «ونیس» یی ملبف یلصا لد

 (ود:اربنول دام)دویدارق !هتنا اد
 هکیدوچ وابیو نکیل و دریگب هدپهرب یئاکیرمآ ناوجد دنمرته دوتک۲
 یسخشت شیوخدتسب هدوماو وی رانس
 دززاب رسنآدد تک رشزا دوب هداد
 وراک هزان هشيیرثه هرخالاب یایز یوباکت ووجتسجزا سب ( فوت اذ)
 اد ( مادرپ هنومدا ) هفایق شوخ
 شقن ودیدنسب لد نیا یاقیا یارب
 هک تسا یناکشیپ رته زا (دنومدا) هخاس لوحم ودب ار «یرصعرد
 یعیدات یاهشقن رد یبجع دادعتسا
 ملیف دد تکر شاب دسب و دوب را زس یویل وجدملیف ددشا در نیل وا .هداد

۵ 

 ماد رپ دن ومدا
 ین وحم رد ترهش لصحءةدارهاشد

 ردیزاب زا هک یتیققوم اذهعم .تف

 اهملبق نیا زا مادک
 [دن ومدا)

 تهدب ی اع میرم
 بن )«تعادت

 تصارفاک هزات زونه هک ۱
 ملیق نیاود یاهدن ریک یاب كلدمم

 یمات نازامگنه
 روتب زویک ودا رملیف نتم كب زوم
 دیرادیمانشآ اه ]اب امطق هک

 ( نامرهدزان رب )و (نموین هرذل 1)
 وهوکشود كیزوم نیا .دنآ

 ردود رادیا هدمعلد اههنحص لمجت
 اغوقنآ رت و یسهذم یاههنحم رتک |
 هب نوتکاتراپ هد (نموبن) .دنک یم
 وا هدخ لئات واعسا :زیاج نتفرک
 ةحصویاهملیف نتم كي زومدت زاس
 9 >««تداغ رب زاد و :«نابابخ
 ۰ دشابیم «هترخ» و < نیکی رهش
 دنعرنه راد ربعایق

 [ یورمات نوئل) «ام تحب دروم ملیف یدادرربمنیف نادرسکر اک
 هدوب میهسرتا نیا تیهاو ییوخ ود دیدرت هت وکچیهیم هک دشاب یم

 «هتص یساعع و دون
 تاحژنویدمملیف یتشورو حوضو
 .هاگایمیوومج و دح یی یهنم رتهو
 کدزب تاادرسلیف 2۱ (یورماع)
 هتقک اتوءدروآ تسمب راکسا ءزياج وای هنچ نوک ات و تساکی رمآیامنیس
 هیاهتچ رب دان ۲ رادرسلیق هک دامن
 هدوب«هایسیوفد ««نوسلی ود لثع
 . هتادناکت یب وضبا ددوخ رنه( یو رماه) اب يم <یک و لده» نآ یزیمآ تند هکیدوج واب ملیفنبادد .تسا

 تسا

 کو رساشو تسا هتفک ( زیت ووک )
 اتیسزات ]ار بشیف نی رنناوت تسا ی وصمآهشیف اد ریمف نی تک زی هکنیا

 1 هنوب دهآوخ زب پوکس



 سو نم
 و
9 
۳ 

 قشاص یشاییوو بابع نآوفع
 نیا دا ودوشیم یناوج

 یاسیا)رهشرد .,.و
 تاقالم ادرکیدمهود نيا < زب دوگ
 ملاسب كرتخد ان ... دننک یم

 سوت مه ی

 ۳ مهیا نا ام رک تام نرخ او هو ۱ ۰۰۰ ۰۰ یثالخا و یعامتجا رثوم ملیف كي
 مایف زاغآ

 روم سم شک لس وس و

 یک دزب و رشخد هكیب لدبمو هدش یک
 مدید رگ ا ناو رهدنسد روم و | وغاد

 دنک ی م ساسحا ا:آ زیل ورد ؛تس
 یل و دز|دهچ وت واب رتمک شف وشعم هک
 دنیما دو وخ زاک یکب رجت یم و یلاوج
 رو هطوف لایغ و با وخ مل اعرود وخ وا و
 اهن طقفو درادن یساسحا ..تسا
 تب شک ۱,قشع یک دن زرد شدیما
 یللملانیب كنج تسا تست ول وی وب
 .. دوشیمم و ره لدا

 ملیف ناگشیپرنه
 و نیرتک رزسب «لشای رامو

 اب ورا ینوتک «داتس نبرتدنم رتع
 زا هداد هدهع اد «درالابات [>لد
 رد یملیف نونک ات دنمرنه هزاتسنیا
 نیا ددیل وهدشن هدادشیامن نا رهث
 راچد یلایلاتیا یابملف هک رغادا
 ناک دننک را وراظنا دیدرک تسکش
 ونامل[ هجوتم نآ رهت رد ملیفهدمع
 نیرسخآ زا یدادعت و هش شب رطا
 یدادبرخ اهروشک نیا تالوصحم
 دراو زین اهنآ زا یخرب و هدش
 ابن[ هلمجژاو تسا هدیدرک نا رهت
 هب هک «قشع» یکند مامت ملیف
 هدنی] ردهدادمان ریبقت « نشه هسوسو>
 ده وخ هتش | ذک شی امن ض رممب گی دزت
 «لشایرامونآ شیامن اب «زرسهودش
 دهاوخیف رم یناریا نایچاطابتب
 دب درک

 تشب «لشاب رام»یاب,ز سکع
 للاطمو هدش پاچ هرامش نیا دلج
 هسفصزد لصفمووطب زین واپ طوب رم
 رتشیب اجنب | دوو تسا دید رک 42۱ ۳
 .میف وک یمن ینغس یوزا نما )ا

 هدپمب «لشایدام» لب اقم لد
 .تسا هدش لوعم «هولاوفاد»
 یفاک ترهش نا ریاد» هشیب رتهنیا
 -ملبق» رطاخژ وئهمينکيمن رکق دراد
 ناک دنن |وخا رهن ۲» ««غلن جن رب »یاه
 ره رد دنشاب هدومش شوما رف زب زع
 لد یئایلاتیا هشیپ رنه نبا تدوص
 ساخ هویشب (تسیولوی و) اددوخ
 یخرب و تساءدوناقبآ یب وضب دوخ
 ملیفنی رتپب اد «قشع هسوسد> زین
 : ارملبق یاولرریاس ,دنن ادم یو

 7 ناکشیپ راهز| یهدع
 1 مرتب اما یم افرا  رتشم یلایلاتیا

 دل یک رمشنآهنج نا رب اددهتبلا
 ۱۱ یزد زاجتیادد ناشان رکذو
 ۱ دل رتشع لوصحم
 ] ایلاعیاو ناملآ

 مدد لس! نب نجس
 و یا رب یلایو دا یاهروشک

 (ملیدننف رک میمصت موع تالو

 و دکب یراعهاب ول رتشم رو عباد

 یم هیهت مدقنیدب هیاهمای
 رک در به مدرم لابقتسا دزوم
 زاتحا _ودن ریکیمرا رف هدننک هیهک
 لاحرد + تساروصتم رتمک < درض»

 ا رتخماب ورا یاهءایفد و یدص رضاح
 نه هسرسو» ملیف و دوشیم هیبت
 الات وناما ] كرتشم لوصحم زیت
 ناوتیم اد ملم نیا لصاددیلو
 هیبتیناپمکا ریذ تسناد ینامل۲
 و تسا  ملیفكو زره» ملیفهدننک
 (رلوهتسروهو زین نآ ناد رک راک
 و زربم نان ادرک راک هلمجزا 1
 ؛ دوريم راسمشب ناملآ فورمم
 , دشاب یم

 ۱۹۰ لوصح+ قشه هسوسو
 «رلاکن متسب» هقی رطب هک دهاب یم
 ء تساءهدش یزیمآ كند

 مایف نایاپ
 قلم دد نهآءاد هاختسیادد

 درو رظتمان ۲ هوبن او تبچ
 شوبعم دیبا ول بو « لو ربمآ»
 :۹ارزب و دهاوخیماربز دشاب یم
 ۱ ,هد رک اب شاهیمب هدوش

 .تکرح هب شیب یا هقیفودنچ
 4لوربمآ وزا یل و تسا هدن ابن راطق
 ارث تسا را و دیما ان ] تسین یربخ
 اکد اپ یا لک دنچ رخ [ تاظحل رد
 4 وا هک دن دیم | ریزدیابن تبحص
 هذادسش سوصخ نیاددو تصا

- 
 ۱ 0 موم یخ اس نقش نم زوم نو تنم سم



 را 3 دوهشه یاه

 یا اکبرمآ تسی
 یل ات دنچنونکا ۲ ۳
 ین دشن شومارف

 ۳۵2 کور
 + یسوب وتا

 نیدولب شو اب» ,
 لا لاغو

 ایوخاو

 + «سو--ه ما

 )لا «كسو رعء

 یعیباط ربغ
 و بيحعر «زالز

 ابح ور .تسا صاشخ فلت تعنآ یاب و یسدرب ایصوصخ ناب
 زا ارثکا یو نانامررهق

 رب عاتجا یلومهویداممدرم
 نانامرهق نیا

 ثكیو شارخاد « و

 رسا دن وشیم تشول

 هارمه یکان درد یدژارت و همچان
 یسوبوت1» دد هککنانچ . دشابیم
 تس ژناتساد نامربف4 سوهءان
 كي رد: یک دن زدل !دش و تامبالمان هک
 رد هدوآ ناتفخ و فیثک طبعم
 «لب اقمرد؛درک ریت ات الماک شاهبحرر
 و یلاب ال نا وچكي ش رهاوخ رو
 تورتمو رامترداهننار یتعیشوخ و تدامس هک تسایداب و دبقيب
 كسب یک دن ز«لک لغو ردددب ایم
 هتف رک را رق یسر رب دروم ین ایلاتبان)
 هک تسآ
 دورسف میلست رس طبع و عاتچا

 مدننک دوب ان لما وعلب اةمرو

 مه رد هاگز]و.., دنکیم ترا شب وخ ی و ری نب رخ آ ات رءدررابل
 ۱ دویمدرط

 ك رتخدكی < كس ره هچب ۶
 ولایم) .فالخ ربا ریفن

 ونسم هرکی اب او یاهرژد
 ۳ رم دی های د

 هر تخد یسورص بش ون
 هد ریپمهاثپووخ لآ هدیا درس

 تسیصا هک یلاهتیتف وم ژادم
 ناکدنزاس هیدرک ۰ ی ۷ زمایلبد یسلت و كد زب 4
 ترهذا دنتف رک ميوصته2 و0
 یاهملیث و هدرک ءواقتس شا ههس+ وام هناشیابن نیا ۲

 ار دنروآ هدر ۳ 1
 , خاسرنداد گ * روزر(كسورم ج24 ۰ یسوب تار. ود انا ِ ۲

 مرکلاخو منفی ) ام
9 

۶ 

 سي هم رييس دي هه

 تسانلاسهک یملیف
 ۱ دزاهدز ها ۳

 س
 رول شعدا ۷ شف

 می یخ خ خحصحصحصهحسم

 یبیاه همانشامن ز ی
 و درد و زیگن | غیب اب اپ یا راد هک « زمایلب و یسفل»

 حر 5 میم

 سیب سیم

 ۱ و اد نآ یور

1 
1 

۱ 
 تنم ۱

 ءدوبن هدافتسا « نیدولب شحدغاب»
 تخاعیناشامت و رو آ تقکشیرنا و

 رتک | راک داهچ طقف ملیف نیارد
 رثهاب هدنسب ول هک دن را ددوج و یلصعا
 نان ] تایحود یصاخ تداهمویدنم
 تساءهداد رارآ تحب دزومار

 ردام؛سیب مهم رتک ازاک شراکمه . . دنکیب جاودزادننند و شرس+«شرتخد ؛ ردام«اب

 ناداب آ مرتسم یلاها هجوت لباق
 نوکلک اضرمالغ یاقآ ناداب ]رد هلجمنپا یراصسن | هدنیان امنیسهراتس هلجم یما رگ ناگ دنناوخصوصخب

 )ارکشتراهظا یضام هنیامرف همجارمیولپب نابایخ نوکلک هناغیاچ یک دیمترتفهب حیا ولو یوک نداد ۰لا رتعا یا رب نا دنقالع هک عابیم

 ,میدم وزرآ نه رنو تاعوبطم

 دن ام]و؛تسباهدیشک جن د وناب رهع

 دوخت لاسو نسهیاهن ژ بلغالم
 تارطاخ
4« 

 دام نانچمهز هتشذ_۲ خ

 « دنارذکیم ایورملاعرد اردوخ یک هن ز« جیلفا رتخد «ادوا»>

 هزاداهوژرآ یناوچ رهدتنام مهوا
 نشه دناوتیمن یس-ا و تسا قشاع
 دنک زاربا ارعبوخ

 یور+-کتسبا شا یمرکر ح
 یکسوره تان )و حاپ و هنیشنب یلدنص
 دوخ < نیدولپ شحوغاب» لخاد

/ 

۱ 
1 

 تدخرد اد ناشبا تیقنوم هراویه باسح شوخ و لامفهدتبابت نیا

 شردام دنناسه
 رکف >

 الاد

 توپ کا ژ؛دنکسع

 دپ امنیم مسجماپ ودو لا
 مروسنوززهک ۰ اهنآراطسم

 هک تسیاناوجزا دنکب
 زدوا شیوغخیاهاب هدرد

 لتم ملیف نایاب .. دب
 >رتات « زمایلپ وو یاههمانشب اد همه

 ظاوم
 ۵ رتخد

 : یرفوررد اد شه نيمه
 دوب هورک یژاب (دولبتتدال)

 یانو لررد(یمنک روتدآ)
 سیده تک رشا اههنانتیات رد شب وخ اه تیل امت تلدب«واون اخرسب
 نبرتهب < شورقتس» هثب كرم
 .دهدرم# زار هوخ رتک ادا یبجو

 اب (صالک ادتلرک) هرخآد»
 زاپس یزاب ۶ شیوخلد یسکدوج و
 : هزاد يبوخو فاچ

 ی > دوخارماف یوبزاتس
 هلجاا «نیدولب شحدغاب» ,تساهدیلک رب رعن هتخ رب < زمابلب و
 ملاع كلابم هیلک و وهک تسبباهلبف

 « افساتموءدب درک ورب وز تب وماب
 سکد یاتیس راد ارومام روشک رد
 ۱ تساءدش یناکیاب

 تیم ناریهم هکتنیا تلع
 هکشبا» وچواب  دوشیمهچاوم مدرم لابقتساپدعب مليفیا هتکبمروصت
 هی ددفا نآتداوح وناتساد

0 
 رود و زا یندشن شوما رف ءرطاخ هک تسا زیکنا ناجیعو یناغابت
 هدافکیع قاب یجاشات

 [ابو+اب ملیت رکا توج رهب
 شو اسباب و< نیدولب شحو
 هدن راک پادن .ضرمس «یاهتیش
 ! هیهدن تسوزا ناس]ورنآ

 < سید ب»



 یاهامنرس ۲ رتعیه ناریدمو ناک دنزآ ووس

 دنیامن هجرت اهناتس رهش
 همسوت یارب نآ بلاطءژا رک میمصت هحفص

 ددوم ودوشیم هداد شیامن اهناتسرپشردهک یئاهما ف عضوپ صا ص۶ ۱

 زا تهجنیدب .دوشهداد !هریک یمدارف مدرم لابقتسا مدهاپ و ل ]

 هک دوش یم توعد اهاتسرپش یاهایزس ناربدم و ناک دنناوخ م و

 )ادقتسا

 ثكيیور دیاب بلاطم .دن رادلاسراام یارب و هیپت ادتمسق نیا بلاطم

 هوش هنش وا هحفس

 ک نی یارب یارب دنشاب هزادناو لکه یل ادا رابخ |مامت

 دوش ی؛پاچلید هن وبت لاثم

 (زی ربت )لاتسب رک امتیس
 دنفس(۱۸یلا مهد زور زا (...) ملیف

 دن دوب یضار مد رهرثا . دش هدادشیامن

 . دوب شخبتاضرنآدرک راک و
 ( ءاضما۱

 رد اهنات س رهشیاهامتبسنابحاصو ناک دن اوخ مومع میرا و دعا

 ری ره تر ره

 اصوصخ« موههدافتسادرومروب ز«نوتصا رب زدنی امن یراکسهاماپ هدرومنپا
 دوب دها ون ابن اتس رهش یلاهآ

 (دوشن شومارف درذگیمچ اهن اتسر مشددو نا ونع تک ابیود)
 »سس سس پ-پ

 ناداب آرد پوکسامنیس

 شیب نتشذگ )اسب هردلاب جاتامنیس نمیپ ۱۲ «نهداپچزدداآ
 ودومن پوکس امنیس هدرپبعنب مادقا پوکس امنی-معز| لاسداهچذا
 هداریه ناذوسوو «نیدناج» كارتشاب «عناف» مه نآ ملیفنیل وا

 . تشک هچاوم ناداپ آیلاهادب دشلابقتسا اب هک دوب "
 دراد اد پوکسامنیس یاهایفیلومعمٌهغسن جان امنیس نونکات ۱

 . دادیمشی امن یاوععهدرب ید درب دهدومن

!۷ : 
 تماب «تشورد امنیسو ملیفمطود 4

 - اشیس همان رب رد كچوک یتآریبغت

 تپهجادسل تسا هدش تشد یاه
 همادا و اهامتیس نا ربدع قبوشن

 رطاخ .تاکت نیا بلاج یاه«مان رب [
 دوش ی« نادن

 تسا یتدم نا ربا یامنیسرد
 هدی» ملیف شیامن رد یصقن رگید هک
 مظنم رایسب امثیس مضو دوش یمآ

 -یم هدینش هکیرو طب وتسا بت رعو

 یل ودرک دهاوخ بصمت زین ار س

 مسپنآ و یناریا ملیفكی شیابن
 نایاب »مانب ین امنیسلصت رد یدا رک
 امئیس نادادتسود یارب ایجاد
 نیامیدا ودیما تسا «اپجت رزاف [>

 رد نلاس یئایژ تیح زا هک امثیس
 هن وگنیااب تص امنیس

 دن ارن .وخژا ادناب رتشع اههمان رب
 مهارف هشپمهار اه نآ تیاضد و
 دزاس

 یارب سو ریح املیس نینچمهد
 ین اپک بوذیاههایفزا یکی داب نیل وا
 تفه وءانب اد ريام نیودلک و رتم

 دراو + ددارب تفه یارب سو رع
 یددرب تسا نکسسو تسا هدومآ

 اینیسلم# نی ودر !ذکپ شر امن ضرب

 نیا وا تشد

 ناهرک هابع
 تیزا ارآ_ ناریا

 مرتحم نیرفاسم هجوت لباق
 نابفصا و زا ریشددون یتیگ
 یولپپ ردشب و تشر روتن الهگ
 هاثنامرک داصتقاوتا

 لبابو دیشم رههذوتا

 هدر وم یاهسه هیون نر هب نادنقالعو تب
 ۴م هیاتبو هلی ۳ هرابش هیون یارب نینچبهد

 دنمق اله سو ریس

 در[ رد هک تص)هتخاس
 یاهءلیف
 یتیم نبد» ار و رثم یدادررب+ را ۳
 | تسبل مولمناسا دننک هدهاشم

 ورد پکس ایی مایا | رچامنیح
 رب هک زورزا دهدیم
 هک نولک ات هد رک بصن

 هاندنچ
 ۳ 1 هم مایل ود طاف درذگ
 نیملصف امنیس نبا تسا رتچب

 ۳ تیعت وم نی رخهب هک اد ء
 صدرا تسا بوک امدیسیاهملیف
 ل رطنا هریاب هما رب دنچزاو . دهد)
 ریز هر طب اد اهمایف امنیص نیا
 شیامت و , دهدیذ شبا نا را رکسا

 شیعه یو ر یداع 2 ملیف
 رکیدو دهاک یم مایف ی ابیژزا
 ِك ماین ندا مهكابا ۱ یص هکایا
 زا سناش نیهددد لا وان راک یارچ
 یارب اد د تو رک امنیس یاهمایف
 رود صاصتخ| دو هی 7 همان رب
 سد دام هسوب وا ر رک | هک تسا
 شیابن اراها] تسا نکمم دشکب
 رک تسا فع-أت یاج یلیغو دهد
 یناداقتلا و تاباکشاب امنیس نيا
 زا تشد یاه همانزورردمدرم هک
 رازاب حاددو امءایفو نااس معشو
 روخ مش و رد ی ریخت دناک یه نآ هایس
 دهدن

 هک تساینفد وخ هیام
 -هنساوخ هک تاکن نیاب امنیسنا رب دم
 مند دوبم تبج نایچاشامت یاه

 رد و دنبامن هجوت تسامنیسو ملیف

 همان رسپ زا مداهچکی مک تسد لاس
  نانسهز یلامنیسلصف ينهیهوخ یاه
 ,دنن | رذگب بوغ یم اهملیف اب اد

 روپ نیسح دیرف
 نووب مت



 د هک یدنه ما 1 وا

 دوب «هدادآد ده

 * «دوب۴ جاد» یاهمایف هرغالاب

 یا رب دن دشروبجم ملیف راحت ودیلک

 یدنه یا» مایف تیعقومژا هدافت-|

 دنتسه تالوصحء ر دب رخ تسد

 و هک یدنه هداتس میل نوخ> هلمج زاو دلن زب ناتسودنه

 قب || رم راب اک صاق ۲ ملف .بوبحم ونب رت دوپشمهک اد(ددارب

 ج ینعب ناتس هدنه یلعف راه نیر

 - یفامک دن داد یا شیب و مک رن آ لدالد «دامک كوشآ>

 یتسد زر سسیج هیالهق اجار ۱ ار هحاتر لر ربتملیف نیادد قبادلا  نار-ا دراو و یدادب رخ دراد
 یو ریکتسد یارب ینابریش هکتسا ۳ ده ریاس دراد ء دن اب

 ۱تسا»دش زجاع ات ری تر و دن دادن نآريا هد ین هسجددملیف كم 4ددا ر نوخ»

 تالیصحت رثک و زب ردا رب كوش دنکبمیرژدب مادتاتسٍد شب یلفح دنا هیشاد دوبل مهرارق . یاهژوس هدو ربم دامشب_یدنه لدا
 قا9د)1 ,دااسربم نایاب ادهوخ ریو رخیرجام زا لقط ودییا ددب تالبطمت ژا دهب # ددا رب نوخ» نآ دد و دداد یهامتجاو یداقتا

 ههدیم هداوضاخ لیکشت ون

 یدخت و را و دستفا رش سه كرذآ
 همش یشک رس یارب ید تسا هدش
 و :درکبم یی مزاع هناخت ران

 (یسبت)ءاب یئابب زنزنشاع اجن رد

 و هربکیمالاب قشعنبا داک دوشیم
 نژ .دهدیع قالطار شز تودآ

 رسهشردو و وری شرهوش لائدب
 -هظخلروو دوشیم نادرک رس یثبس
 ۲ هداتفا رطن رد نادزد طسوت هکبا

 فررصم رب یجاجاروطسوت دوب

 و دناپ تاون شرهوشردا رب و

 و نیربش نابا ملیف شامن ماکت
 22 )د رب دیها وخ یب ملیف نیا یجع

 و صقر یاههنحصدوا رب نوخ ملیخ
 هک هدف هدناجزگ یسنیع یاهزا وآ

 هوو زقا یاهزادنا اب ملیق فعل رب

 (تسا



 نی[ كين دیشمح یاقآ
 رتفدب هدنیآ هتفه لیاوارد

 دی ز وایب فی رشت هثحعم

 یوت رپ یاقآ
 و هدشبای ان روب زمتسیل-٩

 تسی دو دقن ی[
 پاچاركربکا اتینآ سکع-۲

 میدوت
 امتیسردالعف «موتن اف ملیق -۳

 یم هداد شیامن ازالبو سکر یاه

 دوش
 دنم وری خرف نایاقآ

 یا هدع و ینیمازیپماک
 ]ار کید

 دیاش « ژابدنبو ملیف
 .دوش هداد

 دیاش رگید هتفهود یکیات -۳

 ميئامن پاچ

 یروصنم نامز یاقآ
 (تشر)

 راباواو رتکنل ترب -

 (شوب خرد زد)ملیف لو یابل دكوت

 دنتش | دهدهعب ۶

 یدوج و« رتسک دیل ونت 12-۳
 تک رش ملیف نآ رد < سندوال
 دنتشاو

 ینیعمداوج یاقآ

 رد دیاش یراگن) رتخد -۱
 ,هوشهداد شیامن ًاددجم ناتسیات

 مدرم لابقتسا مدهتله - ۲

 اد«ریازج دورطم» باچ ملیلژآ

 مجتجنآ شبا تیتوم درد دیاپ
 ۱ درک

 نانیمطا دمحه یاقآ
 .می رکشتمدپ رادامپ هک یفطل زا

 یارب طقفامنیس هراتس هلجمراثتن|

 یاامنیس تامولعم حطس ندربالاب
 ی-:دومددو دشابیمشن اک دن اوخ

 هب ! میوش قفوم ددومنیا دد هک
 لیکشتدرومرد . مي|هدیسر نایفده

 میهاوخ عادق)ملیف شب ادا دلا ویتسف
 . دیشاب هدنب ] رظتنهدوس

 یردنکسا مساق یاقآ
 ادراک نیاتوذ هک یتدوصدد-۱

 و دیتسه نآماجناب لیامو دیداد

 دیل اوتیم دهدیم هژاجااش تیعقوم
 دیئ امزابی اردوخسن اش

 وناگنم اناولیس سددآ -۲
 سکول یناج و نایک یدادربملیابلاتیا

 لدا یکشیپ رثه سااژآ -۳
 تدافس یورب ور یرهچونمناب ایخ
 . تسا ناتسلگنا

 تاقباسههرب |دب اش همان یقب ام)
 (دش هداتسرف

 س- ج- م یاقآ
 یاهامتب رکیدرابکی - ۱

 لایور یاهنیسب < یرصم» ملیف

 طظفلت هجوتم تقدب و دی ربب فی رشت
 ..ادیشاب «رویت امروتکی و رمان

 هب روب زم باتک همجرت -۲

 وتسن نکس نآ ندوب روطق تلع
 ارث آ همجرت ميهاوخب هک یت رومرد

 لوطب مان لاسود می امن پاچ هلجم رد
 . دیماجن | دهاوخ

 رد« ندل وه مایلید > - ۳

 تک رش<كيدات هتشذک » مان, یملیف
 شیپ لاسود.رد هتبلا هک دوبهدومن
 یابنیسرد < لوپجم هتشذک د مانب

 دشهدادشیامت اناید
 هدادسن خد درومنیا دد یهابتشا

 هجیتن دد ...

 ؛ :دوب

 یدمحا ریها ونیه هزیشود
 ادیجیرب ولولانیج)ا - ۱

 یامنیس رد نایابیزیابی د یاهملیف
 یامنیسردمادرتن تشرژوک و لایود
 .تسادوچوم یدعس

 رس 2۲
 یاضاقت صوصخم هدامشرد-۳

 .دوبهدشماجن اامش

 یروپاش زیورپ یافآ _
 ناداب آ

 «یدا زک هراتسو هداب دد - ۱
 هتفک ار اه ینتفک هتشذگ یاههراشرد

 هدن امن یق اب یا هتکن رکید و میا
 !تسا

 واب یر وژ تشیه هکنی| تلعب-۲
 ؟ دنهدیم یاد

 هدش مامت دوب ز* تسیل -۳

 نامروذدءمنآ لاسرا ژا می دادندوجومو

 دی راد

 یهاشتل ود-ح یاقآ
 «ابیژ هسوساج و ملیف - ۱

 ینایمک طع وت هک دوب یو-ن | رف مایف كب

 شعب اکیرمآ دد رثداو ناردارپ
 یلایک تالوصحمو زجو دوبهدش

 . تف ریمن رامشب رل داو

 دهاوخمادق| دروشارد- ۲

 لاس صوصخم هرامش رد . ..دش

 یلابنیس تالوصحم هداب رد مداپچ
 یلصف«تعب ناهج فلتخمیاهروشک

 . دوب هدش

 دکمه هورکن یاد 2۳

 امیئاشهاد بلاط هک دیشابیم حاتحم
 ۱۱ دی|هدش

 ریطخ - م یاقآ
 پاچاد (كربک | اتین ]) سکع

 (یرکابدان) ددوم دد و میدرک

 رد شیا-پملیف زا یکی هکیماکنه
 دوش هتشادک شیامن شرعبب نررهت
 میهاوخ ماجناادامشیاضاقت نیمود
 مال او + داد

 ۳ -حور زربیرف یاقآ

 هدومرف هظحالم هچلانچ - ۱
 یامملیف رب داقتنا د تسق دیا

 ( هتفهیاهملیف یسدربپ) هک «هتفه
 هعساوخ و لیمقب اطم هدادمان رییغت

 وب زم بلاطم درومرد - ۲
 نیا بلاطام ناکدنن اوخ رثک | العف

 نیادد امیمسو دنتسه بلطم عون
 هلچم بل اطمو كبس جی ددتب هک تسا

 تالوصحم دروم رد .ميهدرییغت اد

 دسدوب هدود رکذ هک ی لاه دوشک
 هدرک پاچصوصخمهرایشرد یبلاطم
 . می

 رد مه «سک رو سکع -۱
 .دشده| و پاچهدنب ۲

 ار داه ورسخ یاقآ
 3 9 ۶ یاههداش - ۰

 7 موس لاس صوصعم هزادش

 لابد ۳و زیل نآ یاهب و تسا
 2 دشاب

 (رسپ)سکشب دف سالک و د -۳
 ر ع و رج, داب دنس» مایف لو لد
 . تهاد

 یلیک و ناروش هزیشود
 (ندنل)

 یساقا ندللدد هکامش - ۱
 یاب.ای شیاما ماکنه +۰ . دیدزد

 رد ماهکسد رعواها | وج» و «لرف»

 سوت رد ۱ دوبب دیهاوخا نا رهت

 ناتدردهچب اهملیفنیاشیام خیدات
 قوف یاهلیف هکنیا لثمو دروغیم
 دف هداد شیامن ندنلدد نونک ات
 , دشاب

 دما

 زن ویس نیج» سرد[ -۲
 , دشابیمو رتم یویهوتسا

 زا یکی شیامن ماگنه - ۳
 دل تشپ اد شسکهیو بو یاپهلیف

 .درک میهاوخ پاچ

 یک و کسم سو ریس یاقآ

 -ناوء» یامنیسفصن ری -۱
 ردرادن قلعت رپ وک یداگب «ژور

 راک دیاش ۰۰۰ دنايل ت ۲

 ۱ تشاد

 جاکزیچ اههلاود» نیاذا - ۳
 ۱ ميديپفن

 و نیهش ناز یشود
 یفابرقونیم

 تشادمان «وک رک هزوخ»- ۱
 هفذاب لوغشم العف ارچ -۲

 ایلاتیا دد «نیرولب دا وب دو ملیف رد
 . دشابیم

 و سیا رک یلوت سک« - ۳

 پاچ دلچ یوداد ودن ارب نولدام
 رگبد دابکب هدنپ ۲ ددو میا هدو
 اکارب نینچمه درک ميهاوخرا رکت
 < هربلد» مایف یاهسکع ندبرخ
 . دیلام را همجا رم كرادن |ژءژاغمب

 یلابرقزورهب یافآ
 >فدومد هلجم ه رخیارب -۱

 ناب ابخ «دازرهدد هزادماب < فیال
 لب ورثم یاهئیس یورب ورون دا ز هلال
 . دیلامرف هعچ| رمای و هبتاکم

 <تداکو ب یرفههوكرم - ۲
 ۱ دوبن غ ورد



 رز
 ۳ ثاتب اوج درادن لا

 یلابمک و را ومن ۳

 کو
 زا ربا -یرون یا

 آدوب جیحص,.. هلب ۱

 رک اسد ادرس یاقآسرد]-
 .دش ابیمملیفج

 ۳و ملیفثآ وداک یوبدوب |
 و ژاترپد «ایفورو را 0

 هدشباچهداعش نیادد یبلاج
 ۱۱ دی وشن ه اویدمب دا دما :تسا

 ناولاب و یرهاط یلع
 ] هبوهلا لوه»

 .دوب (سول اتیت )لوصحم-۱
 ترب لباقملدیسیاد نوج -۲

 (فیک وا ناطاس)ملیف رد ادرس

 :دومنیمافی |
 - امش لاوئس نیا زا - ۳م

 ناوج»>ذ| ناتدوصقم مدیمهلن یزیچ

 دناوت یم یسک هچ < ءاوخ ربخ
 !دشاب

 یساع دعمحم یاقآ

 یهظاک
 الصا< نیتناتسنک یدا» - ۰۱

 -ملیف ددرتشیب یلد تسا یلاکیرما

 » دنک ی م تکرش یونارف یاه

 رکموو «یداگن زرتخد» یابلیغ
 نارهت رد نونک ان یوذا «نانز
 هب فوم نولک ات وهدش هداد شیما
 « تساهدشن راکس| هزیاجدخ|

 «ندوبپیه یددداد)ا - ۲
 واناید یامنیسرد های رباس» مایف

 یادیسدد رهظزا دعب رد نشع»
 , تسا شی امن هوامآ ژورناوم

 ...تسملیف م|دک امشدو سقم ۳

 ( دیسیونپ رتهضا و یددق

 نایداوس یمرآ ناباقآ
 ماظاک ر هد نیس>حدیهو

 ناکشبب رثه زاهدنیآرد - ۱
 زار و و و مان حب جا و و میها وخ باچ یم ابی زییاهسکهروب زن

1 
ٍ 
۱ 
1 
ٍ 

۱ 

 ۶ ۳ ) 4244 کش
 دومن

 تک رشیارب دوباکجاد - ۲
 نیرخآش اما بش نیلدا نشجدد
 هدمآنارهش (1۲۰ یاقآ)شلیف
 ۰ وب

 یوسوم دراشب ریاق آ
 (نامیلس دجسم)

 انش توبحم هثیپ رثه لا

 بارغ یلیخ < یراکدلان ودکم»
 دوویلاه یاپلیفرد رکیدا رب ذتسا
 وا زایسکعو دنهدیمن شتک رش
 پاچ امهرطاخب هک می دادن دوجوم
 ایپاوه طسوت یوب مهار اهشمالسمیذک

 هدیسرنونک ۱7 میدا و دیما میداتسرف
 ۱!دشاب

 (یوخ) ف- پ ؟
 میهاوخ پاچ بسانم تیمت و 1 انم تیم ورد

 - زیگ

 یدیشرف زیورپ یاقآ
 (دلارا)

 می رکشتمامش فطل زا
 و رتم ین ایکد دوف نلک سردآ

 دشابیم رب ام نیدلگ

 روس دم یا آ

 حلاص

 روب زم تاسحفصالعف ۱

 سیممیظلت و هبهت امش هاوخ لدب
 , دوش

 ایشرکم دنهدیمن هژاجا-۲

 دین ادیت | د < هجیوق ر وص> ینعم
 - نیل رموزا تاعفدب - ۳

 پاچ هایسو" یکن ریاهسکع« و را وم
 تصرف رد مهزاب زیت هدنب آردو م, !هدرک

 میها و پاچ یو زا ی اهسکع بسانم
 . دوما

 شاتامه كند وهیاقآ

 - یکینکت تالاقم یرص هب
 دورم داب نیمود یارب و ههچارم
 ادیپ ادناتدوخ لاوُ-خساپ دین امن
 - دومندیهاوخ

 د - پ هزیشود
 هکیدرم ) ملیف شیامن ماکثه

 دیهاوخ درخ یوزدآب (دربیم چند
 ؟دیسر

 نایرازافاولیس هزیش ود
 لورون سوصغم هایش رد - ۱

 ده دهاوخ رشتنم هدنیآ هنفه هک
 4كاون میکدژا یلابیز یاهسکع
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 ی وو وصصض 33
 هم روطب هک «ودداب تبژی »و
 بها وخ 33 دیهاوخ تسا هدش پاسچ كند

 تسورعو اهناوجد ملیف -۲
 یاینیسرد ناشمر هامژا دم اه
 دشدها وخغ هداد شیامنناریا

 مب رکشتم اش لر

 ع - ع یاق]
 ءرومن اضافت هکنیا هوجد اب

 یا رب یل ودن امب باوچ یب نات همان دبا
 ناکدشارغ مومع نهذندش نشود
 !ميت ابی تردایم اش همان باوجب

 زا ادج تاقپاسم هحفص -۱

 تراوتسا زمیجو تسا رگید تاحفص
 هنیلولر «یلولنم حدد» ملیفدد

 هدون انا اد فو رعم تک

 هورادک هقب اسب عوضوم نیا رک |ناح
 ادرادیداریا هدش

 یار اد دوبرم هلاقم - ۲
 هایتشاب ات دین امرف هل اطمراب یبمود
 ,دب رب ی دوخ

 - یم هظحالم هجنانچ - ۳
 لماک هعفس وههرابش نیادد دیک ام رف
 هداد ناکدنن اوخ خساب ساصتخا
 .تسا هدش

 میرکشتم امش تاداقتا زا )

 اب اد ام هلجم بویعز) هیئامن یعس
 ( مشوکب نآعفدرد اتدیژاسربخ

 یسکاسما یسلع یاقآ

 (ناهنصا)
 دزد لبچ د اباب یلع) ملیف

 شرامن زیل ناپفصا هدهرخالاب (دادقب
 ؛ دشدهآوخ هداد

 -رواب نودیرف یاقآ
 (نامیلس دجسم) یداس

 ادوب ههاوخدیلقت -۱
 هکوت ۰ نائدوخ لوقب - ۲

 !رارآ لودوش هنهک-داژابپ دمآ
 - ریدب ارایش فسات ۳

 راشتومیدادعالطا دوب زم یاهنیس
 . دل دوبن

 یخی رات كنش وهیاقآ
 دیدوب نشون انا وخاد ناتمسا

 هدش پاچ یهابنشا هک یتدوعرد
 دهاوخ ناندوخ هجوم ریصقت دشاب
 و

 هدنی) دیا هدرک لاوئس - ۱
 ءاضما هن ون یلابلاتا ناکشیپ رنهزا
 تعاسامتسدزا یراکابآ (مهاوغیم
 4تسا

 نآ سرهآ) هبا هتشول - ۲
 مب دادیب اوج هچ (ماادیم مه ارام
 میجتب

 ممیونب یسران) ها هتفون - ۳
 روا اشایآ ( دناوضب دنناون يم
 (۱دنا وب یئایلاتب ادوب دیهاوخ

 ی هناورپ هزیشود
 «ترب دراجب در لاححرش -۱

 :می درک پاچشیپ هرامش دنچ رد اد
 ردنکسا) ملیفالما یوذا - ۲

 ورجوم « ژور نا ومو یاسنیس دا( رییک
 .تسا

 «ناطبغاب هتشرف> ملیف - ۳
 - یناپنک طسوتد وب ی اکپ رما
  ووب هدشهیهت متسیب نرق سکر ف

 " دازریش نیا یاقآ
 دراجپ )سکعالعا تسپ رودقم

 پاچ دسلج یور اد ( كدام دید

 و تسیث ۱ همررتحم ریدم الا ینابیش نمهب یاقآ
 ناتسلک امود دننسه رک ذم ناشیا
 نابتسلاک امریدمو .تسایدعس لام
 ۱دن راومان

 حاتفا المن اپن د یامنیس - ۱
 . تساهدش

 ملیف«سیا رک لوت دا - ۲
 .دیاب هک تعا هوجوم یدابز یاه
 اهن شیامشب مادقا ناربا یامنیس
 > تیابتب

 < لدناد رق و هداب رو « ۳
 مدشپاچهلجم رد نوک ان یبلاطء
 . تسا

 و



۱ 
 ه ۳۳ و او

 لمو اعرذطوا
ُ 
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 تسكي یو تق ۶>  : 1
 |نیب هدان ید رد .نادرگ راک نی رتپب ار منالع هندو 8  درنلمیلر تفدیمدامشب یردو)۳!ووزا میل وا حاددژا نیا

 تی ۳
 کر د نونک ان ودورر رامشپ دن

 دیم امنیع 8 یاراد او ذ 5 ۱ و
 یر

 ۳۱ )یرزاکریبنآ:ناتکا تیپ رکیم مت هاب | یک هم لاجساسم درک جوار گرا لو
 ِ نا دوم هتفات شوری یلیصا یکداوتاع ظررو و *تم هداوناخ

 عاورپاپملیف دد یالبب شیرتاو .دهدودن حاودزا ینابل] نسآدوتم آ جم تا هس و ی

0۳ 
 ۱ ما هوق تک رخ یاب نادا دس 8 و و

 4 قو تم تومن ءرد وا 7
 و ۲ ره زا ی رد وا نوج یاب

 ۳ 4 ۳ توام ی ام او 4

 5  ۳ 
۷ 

 شررا رب رثهوفب رظ تروصا هیاع اب ایدام بیل رت نی درک دهاوح او جلو سارا رعوشو 5

 ی تقف ۴
 ی ميقفوءاب زیئام هوشآ رد 9 ههوبج ؛یث کی رمآ ملن كت رد تک ِ ً

 3 2 زادداد مان مملصو كنجد هک لث و ۵( 3
1۳ 

 :یعادادنآ زا رحا یکتسیاخ نونک یاهدوش قلم هک اددوخ یاهایق 4 7 ی تر رد تیوب
۷1 ِ 
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 و ۷۹ ههاوخلیکتدنشاب یم فر 4 دی اد«اغانانو لرنآ رد یددواو هدشیابتقا یوت_لوت بف ورم ربا

: 

 و دو> رسیه لیاقم رد مابف یاه هم اقا رو زی درف لس و دراو

 و
 ۳ ٍ گوش

۱ 1 

 تا یشدودجات دنمربه حوز نیا كرتشم رگ دو اب رت و 4
۱ 

 هرامش سس ) ممبس ٩ اب)) 1 9 ۲ ی جا ۳ /

 ( ین دن زمکتس«یئابداج | تام قم زا رما نیا و هتفا شرت ز :ملیف رد

 1 دو دیمدامشب ودن ۲ یب۱ ملک و تذل اب مآ وت هدتب[_ رب
۳ 

 2 هد مد رس احد هام

 روک .ملیفی زبمآ
۳ 

 ههرپنپآ
  یمت بوبجع هی رتهكيو رج

 نادرک راک كي یریهر نودب دناوت

 یلامن رنهدپاشودباب هک روطن [بوت "

 دداد نیلوک ینوتن ۲ امتجاسش فا
 و «ك تشس-و را هفناو ۷۳۷

 هظحالم < ان کیتسو را ریل اراک و

 روطج هک دب درک بجمت و دیدرک

 ینحلوا ملیفددهک نیئوک ین
 دوخ یوق یزاباب !درب وگ یر

 حد ری ردق [مود ملیف دددرک د
 هکبتروصرد دوب هنمآ زاب "

 یکی ابیرقت ملیفودرهرد یو

 -وزا ریل ا واک ملیف یناد رک راک هکتپ
 - رنهتردقو دوب فی اب

 یاسنهار ریل زدیق رد ۱دهتی
 دوب هنف رک را

 طقفبوخ ملیقتشون رس یلو
 راک 4 رجت و هدننک هیپت هام

 بوخ هشیپ رتهو راد رب ملیف دناد
 یا رسچام ملیف دال .دراهق ي

 دب |هد رک هظحالم ودپ
 راکسا« ز اچ هدن رپ 9

 یساک نسب رک و ریوک راک
 نامنب زدرف ۱

 یلددن درکیم كالوک
 ره ومرکا

 سب رک دوبل ملیف نی
 تالرک هرمه 7 ری

 روت داوژاسگنهآ

 مهحبوخ

 كن ره رب۱]ا !رث آ

 لصا ندرک پاچ هجیشرد هک تسا

 هایس فیت کن هجسن كياب یکتر فیت اکن

 یلصا یکت د فت اکن نامه زا هک )هیفس و

1 
1 
/ 

 تصساهدمآ تسدب (هدش یبوک

 دن اهبمت یقاب دبدرت یا سپ

 و راوتاربالو پاچ نیصصختم هک

 !ناد رک راک ءزادن اب دون وكن ر نیلوئسم

 بوح ملیف نتخأ-رد نا راکمهرباسو

 رخ آ الاو دن داد تیمها

 و ویدوتسازا تبحح هک لاح

 نآناک دن اد رگ وفلتخم تالیکش

 دشاوخ هک تسب دیب هدمآنابم

 یوم مج وج حج

 رج هم هج

 نسیاب رتشب دنهاوغب زیزغ نآا؟
 ررطب ندش ؟ ]یا ربدت ربب یبتاعوضوم یارب - تساهءاس شاوج دوب

 یحام تالیکشت نبا لیاسو و راک

 د >دسم تاعالطا هک احت 71ت و مبنیب یمن

 5م
 ءهژاجا یلو مسیونب دروم نیا رد

 -ملیف یاهن ول اسورا و ارامش دیهدب

 بععتم متسهش طعم نوچ مکن یرادررب
 یود هک هچن ] اریذ . دش دیهاوخ

 هیهت هک ٌهَق طاپ دین یم املیس هد

 تن یلدا رف یک دنوش یم

 چاق نآ دیسپفب رگا دش دیهارخ
 یودعقاو ددهنکیم دا و رپ اوهرد هک

 رارف یهایس نون لءاقم یزبم كي
 نآ و ۰ دروقیدناکت ادباو هتقرک

 اد مدرم اهدص هک یلالوپه نوبم

 دنکبم هل دوخ یاپ ريز هجدوم لثم

 رکسورع اب یل وسملی دوک كي عقاورد
 ژاب رسةهنیسی ت هک ة زین اب تین شبب
 هكي دوشبم جداخ تشپ زا و هتفدورف
 داتک روهک یتیلدژ و .تسا یهاه لص

 ؛اوخ یعس دهدب هزاجا نم

 یتیا زور ونالایع صوصخم

 تسا یئابیذو فطل زا
 ۱ ارامش املسمهک ینتشادتسود هدامشكب

 | ووخ ریاظن مک یاهسکعد بلاطنوتفد

 بودن و زادن | یب رمادد یرتشیب تک د اس

 ا سپ باسح شیاشک و كنابپ همجارملاجم هتفه یداع 3مورد
 زادناسپ قودنص یزک رم هدادا یاههجاب دن رادن

 ۵ ر 0 و یرادا حب رب هدالع یسادرف نابایخ
 رهظ زادعب میند ششات راهچ تعاس زا هزورهمه
 و۱۴9 ۱۰و هد ۴ لیطعت یاهزور رد ًانانثتسا

 زاب یارب رهظ اتحبص ٩ تعاس زازین ۱۳۴۵ هاندنف.ا
 ۷ زار زادناسپ هوجو تفایردو دیدج باتح
 قم نیاپیمرک هدامآ

 ۰ و ۰ هدافتسا تصرف نیا زا دنن اوت یم ناهنبقالع

 دن |هدوشن ژاب زادن | سپ باسح ناشنادن زرف و دوخ مانب
 هدوجرم یلو هتغاد زاناسپ باتحهکیتدوسردو دیمچ



 ۳ کس

 سس حسب يحي

 «هنهرر باب یانگ
 زاد یره ۰. تراک ور یرفمه

 ساگ راو ایرام ۰۰۰ رندراگاوآ
 نودلام راکسا ۰ - ۰نیاربا د) ومدا

 جیویکنام ۰ ل .فزوج نادرسگ راک و تح) رانس « هدننآ هیهل

 9و
 هم

 كي نوچخلت یتقبقح«تقبقح
 سانش او كب مشچ هچبرد زا كيتت امر ینحل اب هدششوم]رف هناسی)
 رد .دوشیم هداد ناش یجاشامتب
 تا رطاخ رتفد هدننیب ملیف ندید نم
 و دن زیم قدو ادزومرم یدوجوم
 ارنآ و دسریماهتنا هب هک یماکه
 میظع یمف هک دنکیم سح هدنبيم
 هدنگفاهیاسوا دکنا رب داکشآان و
 -سک#نآ رث )لپ اقمددهکم ]نودب و
 اه تدمرایتخایب دهدناشت یلسلا

 دن امیمیقاب نآ رکفر>
 هحاقر ؛ ساک راو ارام .

 طسوت دبردام یاه هراپ 6 زا یکی
 - یره ) تسی راتسو ناد رک راک كب
 كب) امنیس یکشیپ رنه ماقب (ذاه
 تسب رد , .دسزیم (كدزب هشیب نه
 یلاج + مماجم نیرتفیثک و نیرت
 كي دومص یارب نادرم و نانزک
 یونان .اهتفاد تره یوس هب
 وا دنهدیم داب اد دوخ فرش و
 -یمیتاب هد رو, تسدد ه زنم .كاپ
 دام

 یاهتردق اب فلتغم نادرم
 الفت وا هب یبای تسد یارب مبطع
 .دعب وانتسا نودب هه یل و دشیامل یم
 دنی] یمروونا زب یت هما

 و| (تسیک زوم رم درج وم نیا
 «دیلطیم هچو هنگ یمرکل ۴

 هک دنتسه یتالاوت اهنما
 ءاعاصزا یضمپ مهدیاشوداتایفادطا
 .دنس ریمدوخ)ا نا

 هتسین شیپ

 نفی

۳ 
 دب اییعهرخالاباددو> نشعدا

 نآ ءاد رد اددوخ مد حودد
 یر کی طقف واز ودهدیم دان رب

 یقاب تاساسحادق اف( 9دیم +یحش
 دن میم

 بروغ نآ رگید هبسجم نیا
 ار یک دن ز مامت ربعكب هک یلایخو
 رسررووب هدومن نی ریش شبحاص رب ۳
 وررادن

 رتوم و كيتنامد نایرج نيا
 اب و ریظن یب یوب دانسیلصاهژوح 1 یر

 . دشابیم

 ندومن سخادمیارب «یره»>
 ار مو ردنیمو هملک طقن وا هبحور

 هنلک مم
 حور دشاب رداق نیا زجب یرکد
 رد لباف ربف و قیمه ؛مطالت رب
 .دهر ناشن |ر« ساک را وای رام»

 هچیر» زا اد یک دن زوا
 -ربارب وا دوجو « و گه یص وصخ+
 وژرآ و تاحاسحا تکی رب «اه
 یلد هتفرک رارق زاردو رود یاه
 كي نباو اهربا نبا نامژرورمب
 رود یاههژرآ و تاساسحا تشم
 و داب زود هدش مکحم زادد و
 -یمن نیزا رکید لماوع و ناداب
 ,دن ور

 + دهاوخبء«چوا یتسار
 و سدقم + نیشا آی فشع داش

 ؛ ابیژ
 شاک هک تسا تلع نیهبد

 رانک و هعوک رد «دسوب اد دوخ
 هدا زهاش رکمات دن امن یم شوماررف
 هبوا ییددو دبایب ارن آوا یلابخ
 . دزادریوجتسج

 یمان نیرثوب «الردنپ-ویرآ
 و راکفا ندادن اشن یارب هک تعا
 ناوتیم «یاکراراپ رام هیحور
 ,داهن وارب

 تس رماس هکبروط امه یاد
 ربفو خلت تقف- ودیوک یممآ وم
 یک زاک هچنآ و تسا لمحت لباق

 مه ساگراد ۱ یلابخو باوخهیابنيم نیربش اد

 دیاشو دیامن یم ذاربا

 دهد ملیکشت اد جیربکنام شزدا 4
 یک دز زا ین اههشوگ نآ ءارسه واو
 ۱ر طیحم یاهیتسبو تافاتک؛ رگ
 , دهدیمناشن

 یرقوریطع لماعنیا <لوب»
 و دهد یم ریشت زین | روآ رفا تیصخشهک

 یک هنز دد نآ داکنا لیاف ریفرثا
 هدنامژاب یاه هدیا و داکفا

 لاسا دذوفن «یفارشاهداوناخ كی
 :یرالد نولیمتسب ود تداو كي
 دنشاب یم یکدنژ قیاقح اهنبا مات
 دن اد تارج مد رمژا یدایژ هدعو
 ویکنامو و دنیانن كرد اد اهتآ
 یفارگویب هنافلرد اد اه آ < چب
 اب آب زوهریت یدوجوب زیگنادوش
 , درادیم هضرع

 راک چب ویکنام . ل فررچ
 ملبت نییهردو تسا یک دز .نادرک
 . .دیاتیم یلجت وا وبق یبوخج

 زالبف دی ردام هراباک جحرد
 دوولاه ناداد هملبف تثبه ؟نآ
 ساک را واب رام هکبماگنع ۰ هنسرب
 دبامنپمازجا اددوخ هنایش همان رب
 هدبژ نادرگ راک ككب فرکش تردق
 «تسا نایامت

 < ابوام و صقدز) یجاشا-ت
 نمیاهن ال طقف و دن ما یزبچ
 دشابیمهزاب 6 نایچاگاعن «رهچزا
 رکفردار اب وام» یماشامتیتر هک
 : دنیامنیم ممچم را

 یاهالپ نیااب «چیو کنامو
 تاک رحشق ربءهوالع هوددمو ات وک
 رفلد

 ۳ مدل رپ و تررب یر )ا
 رم هک نرو آدعاوخ تسدپ
 ۱م دارپپلب اوج یرتخد دود

 ۱ تو :ناساره و ناب
 .دیانیم شافادوا نیگمرش

 ۱ « ایران ید ه ابیژ یلذ
 ابو هدرک تب رحن ادرا تاساسحا

 ۱ ی هموب شنوتسزا هاکند مش
 ...دیلطیم سچلدو مک

  یرتدم واقعا ردتاپانزدنج
 * دوخ هاش

 ۳و فا رضل(م اد یا هده
 . ٩ توهشزاهدک آ یناشجاب نادنگ

 |رظن طق زا قرف حس
 . ساری ی اعقاد ینادرگ داک

 خب رتکچوک ملیف لوطرد
 ,رکزا هقیلسو راکت ارکم ضزغلد
 ِ ۰ ووشین هدید نادرگ

 تاچ یکمهناکشیپ رته یذاب
 ۲ زا رته ناوص یکی باعت او
 دی هقیلبب هنسب و نکس ری

 تراک و ب قرفه
 هدع رداق < جيريتنا»
 !رف بیت زو یاهزادنا
 رز یدربوا .دوخ جراح
 . ۰ دشایم < رجناب و هدموآ

 .تسداپ ندومن ءراشا
 .میجد اهشچ ندع هردو
 موصخب تاصخشمنآ اب ناب
 زاب ملیف لوطود فورمم"
  لاح رهب یل و دنروخبم
 <ک نآ اپ ههدیم ناشن هکاد
 یااسرورتمو محرب ۰ نشع
 ...تسا توافتم

 رو رتد راک اوآ
 هسانر ساک راو
 «تیپ ره ؛ اماتایرام
 و واد رتال روت اسک



 تشاد هضرع ناپج ی

 تاثیابت وهداد «نوتیک هس بورتو ه<یفدوم یدواد دوخ ملی
 .دندروآمهحصیوریپجوت لاج یددا» ین ناتساد نامرپق شعت
 ۲۰ هحفصرد هیقب دو-تیمأاقیا اد «یفدو

 «نودیک رتساب»-«روناک وا دلانود»



 -یم مهالاحو دی)هدید نم یاهملیت
 تسا یصوصخم مرق نم یوم دیتب
 هجیتت رد وم۱هد رک هات وک ادنآ یولج هک

 زرطنبا .دیدیمولج
 (یئایقور مانب نارپت

 :]]یرالدقم ۱

 میاد

 فورعع
 بوم هک دنراد اتاقت نیچارم

 رتشب هکنیا هصالخو هدش

 و + مزاب یتایئور اد
 رهن وج .تعا هدش نم یاری ییجه
 شیاد ۲م رق كي طقف یا هفایق و تروص
 تعاس ناوت یئ

 صمد نیکو
 زا مراد ی منعت شیادآ
 هوم ندرک هانوک

 وخ مه و اعم
 تسق هنیاجرم یلو هتیان ست

1 ۹ 
 9 اهلیف یمکآ 1

 ۳ نااعت# رسیفیات ررتو سد [
 ح سی دنآلص ققاوتن* 4 تم نت

 ۶ یوم اب با | اط

 قرظ زا اتیس یه یمک صعت 1

 جمله او مطقرپ نوا
 .هنچ اب ودا وص ۲ ابو دشاب هک حک

 سم کی دنتاوتب یبت
 یو زن رکید دن رو دوجوب
 هزبعا ۸ تسود ریواص هههک
 و اهن ] بصن یارب هک هنخاب , یرداک
 تس) .هدشهتقرکر ظن

 و نیکنر فورح ندرب زاکب
 حیعا صحم

 ورق هتیاش لحمرد یبساتم متوب یبکآ رک ی

۳ 
1 
۱ 
1 
ً 
1 
1 ً 

 ر ً
ِ 
1 
1 
۲ 
: 
: 
ٍ 
ُ 
+ 

 :تااتی رت هه وک نیا دشاب
 :ککردنناوت یمودن! زقا یم

 دیروآدوجو 4 - هب رییدوخ و مکعب روا می ۴ ب یا هدیدتپواسزهعوجم بو> | مدادلوت دخ رب مالع اححرا
 سا نیل و ی رعس ۶ 5۳ نمزاوآا مهسا نیا یتحاریذ | و رکتتور زا هلجم ناکهتیون موتيآ تلاجخژا »دنکیم هاکن نم 4 و ناکدنن|وخ تاج یکدنب ءات یویوفتخیم هکیلاحرووهدن ادرک
 اهیاصتنیاو متاوعن زاوآ رگید هک مدرک ههعدوخاب :دوب هتف رک اهدتخ
 فرصنم دوخ میم هک ردگیم

 یک هان زتشذگ رسا
 ینابیکر دتناوت «یتسای> اهدمب
 یسیصت یه مت اخ:متفک ایقو رب جی ةردو دوش مادختسا «نوتکد>

 رهددیل و یا«رطاخ یعو

 دح نیاات دیابن هشیرنه كب لاح

 : [ ریتم دنا تکرش یدنچ یاه
۳ 

 | یلاک ریدررت ای ددر وازات | نیرت 1
 دناهدوب < فداصت ۷ >د

 پک

 «تسا

 1 ارخا
 باب ودتاب هدنمرشو لوجخ
 تیم و یکشیپ رته طیحم هک مداد
 روظحم نسیاژا اددا هدرخ هدرخ
 ه کی روط, درو آ دهاوخ ندریب

 تفرگم يصت «تنوماراپ» ین
 وزاسب یملیقیو یتاک دن ز یددژا
 نوناک وادلات ودو روظنعنیا یارب

 تهابتزا هتشذگ هک دون باغ
 یانب|ردمهیاهدامل |قداخ هاهمتسا

1 

1 
1 
/ 

 ٍ . دراد رو ههنخ و یدکی اهشفت

۱ 
ُ 
1 

 .«نوتیکر تساب تشذگر م> ملیف نیا
 و ( تیالب نآ )و دوشیم هدیمات
 ارغآ رکید یایلد ( نیرک نیج )
 شاهیهت ملیف نیا ۰ هنراد هدهعب
 شیامن شرع ید و زب رهدیسر مامتاپ
 . دش دهاوخ هدراذگ

 نسرکد رب -یناچنول
 تانسرت و یلانچ یاپملف روتک
 یاهراعهاشهک هانیس تماعنادود
 دیوار اب رام یدژا «ارپواحیهد «جادرتن تشب ژوک و دنت امهی| هتسچرب

 عصمت ابی جسمی



 تراهسپ و دنسانشیم ناپچیورامایس مدرمهمه اد هشیپ رنهنیا
 اسهتنم دنتسهفل او ی وخب فلتغم یاهشقن یانبا ردیو ینسدرب زو

 زفمب دننک هظحالم تروصنیدب ادواسک یزود هکنپا روصت «اگچیه

 ادن دادیسل »ادشیوخ

 شیاسهملیف زا یکی ددیدنچ هک فو رعء ودنم ره مزاب هدیش» نیا
 هقشاعم (لاکاپ ندول) و (یدسیدود) ابسپسو تخاون «تبمورن»
 راک و یملبفرد داپکب ...درپیم رسپ داعتفاو تبقفوم جوزردالعف هومن
 ادشدوخ ناجیقشع تسکش كيهطساوب «یرتنالک > ردوهدش ها۲

 یدد (یلجن  ربپ) یلابلاتیا بوبعمهراتساب ینامزو دهدبم تسد)ا
 ناونع یملیف دد ینح و هدادناش دوخزا راکهاه یزابدنب باتط

 ادنکیمزا رح||د<سک وب نام ریف»

 هیاپمههکاد هنسچرب و روهشم شاقن كي شقن یملپفرد !ریخا

 تعاب مسلیف نیمهد هدرک افیا تسا هدوب «وچعا ودنم ره «فرترلو
 هزیاجدب دن ک العف هکب روطپ !تسا هدیدرگ یدقارپ یمیظه تین وبجم
 هارمهارشمان دیتخانغاد «هغبان لاب.دمش» ننارگ | .. دشاپ راکسا

 تک رش زا نتهسبات دیرادلاس») امسرد آب هدش لطاپ ربست لاب دااپ
 - "میام! میدقنار هلجم هام ۳۶ زیاچ س جاگدنک 7

 ۲: هک ی

 ةراتس» هدلاسم نا دن رب

 ٩8 رامش ۰:۰ دوش
 رادتسود ژرپب رف یافآ -

 (تشد)
 رهاضه نویامه یا آ - ؟

 (نا رپث)
 (ناداب [) رایادخ-د وئاب ۳

 یدواد دیهان هژیگود - <

 (یواپی ردن,)

 دادماب زسورب یاقآ - و

 (نا رهث)
 درف یداوج مساق یا ٩

 (مق)

 و ۱ - حیحص خماپ
 ۸ و ۴ 8 و ۳ 1) و۴

 دیهدب باوج امب
 دف ما رک « رب ز یاچمایف رد

 9 دن | هتشاد تا 
 روس نبمهنیل اب دبتسن | وتن

۱ ۷ 

 ی ایم ء 4

 | رطص نبهاش - ۲

 نی3رمز رهئسا - ۳

 هسوب هزه ی 6

 یووچاب تافالم - 4

 اوجاما > حساب

 ۱۳ ب

 ار اوا راک ودثو+
 - ۳ نبب رل اب ب زمایلب و رتس

 /۱رثانیس كنارف - 4 نوتسااج

 رولبت تب ازبلا ءو نوسپ رک نب رتاک

 لداب نیج

 امش هشیپ رنه و ملیف نیرترب

 ؟ تسا مادک
 : ملیفنب رتهب
 یرامشیب یابلیف د هتفد امنیسب دایز مدوخ یکدنژ رد نم

 ات هک یملیف نیرتهب اماو تسا حراخ شرامش زا هک م۱هدرکاشابت ار

 ورجو یرتک دزب قذع» یلاع ملیف تسا هدش مق | و مدنسپ دروم و هدی د لاحب

 رامشب ایلاتیا یامنیس یعاعتجاد ماردیاهملیف زا یکی هک دشابیم# درادد

 یسدد نب رتیلاه «ددادن دوجو یرتکرزب قشع» نم هدیقعب دوریم

 دن اهدراذگ یکدنز هصرعب اب هژاتهک ناوج یاهداوناخ یارب تسا

 یکدن ز دراوم مامت رد هک دهدیمدای اهن آب ملف نبا هتبلا دن راذگیمو

 تداسیلوشان ز یکدن ز رد دنناوتبات دنشاب هتشاد داستعا رگیدموب

 ناوپراتس یاراد ملیف نیا دنشاب هتشاد شوغآ رد اد ینخبشوخ و

 تسا هدومش هجوت نآب_ینارک راک چیه لاحبات هک تسا یلاع راپسب

 ولیج» ابلاتبا یامنیس دنمرته یژاب اماو دوبن دب زین نآ ژال ودو

 گن ارلد یزاب نونچ مهد دوب بوخ داپسب ملیف نبا رد «یورچ

 هدبنیاد تسا یئاشامت مه «یدل آ واالنوتن [» شرسهد < یلل رثبنا

 ۰ مدوب هدید نم هک یملیف نی رتهب

 ؛«شیا رغه نب رتها
 رنگ اب ۰|هدیدیدای ژیاهملیف .دش رکذ هلاب رد و

 اد (امنیس هدرب یود رد هتبلا) ماهدهانشآ یدابز یاهسب رنک ۲ و اه

 ۳۳۳۲ گو سا رف "کره هک اد یا هشبپ رثه نیرتمم اهن ] مابت غایم
 ۳ 33141 هبنالع هک دهاییم تیک یرسگتومو .فوترعم دنمرته

 هکاشادنپ یسطرفع هفالع و میللاف یدایژ مارتحا وا یارب و مراد

 7 گلب .تسبا هشیپرته «یتنومو نم رظن رد مداد شیاهملیف
 دا یدثم ئه  تسا اد رثه ملاءناشغ رد یاه هرهچ زا يکي اد

 سا دوخ زا مه يودورب تاشی امن رد هکلب تسیث امنیسب _رصعتم

 اد «پانفآ رد یناکمو مایفهک یلاسک . تسا هتشاذک اب
 اجنیا زا « هانکب فارثعا یاهملیق دنففاد وا یدنمرنهب

 <یشلوم» هکننیا یارب منک شومارف دیابل ارهتند سد )او

 9 + تسا هتشاد تکه

۱ 



۳۹ 

 هنه رب اب سشنآ
 هدا امزا

ِ 

 به امژاب و !.تسا یلاو
 و دبافع هک تر ۳ ۱

 ف ا 1 ۰ 

1 
۱ 

 هاق وایرشب ثاسار
 هاو برا

 شددا رب هب ادم اوج ان را

 لتشبالآ یبدوجوم باز و
 نا دوجداباا و هدا ون اغب نشه تلعب با ۱

 هژاجاو دن ی
 * توکصس دوخرداربو

  یک هند یداارا را دور ۱ *,هح ۳ ۲ 7
 تسب نب یاهشاات لا

 9۳۱۷ لابو بارز
 م یغلت «ا-ن 7 و دور

 ار[ هدننک
 ۳ ۷ نا رخ آ دنشوچب زاب

 یکدزب ملیف< هنهرب اب ستنکر

 تسا بل اج 9 قیمح ین ومضطم یار اد هک
 دشابیه

 تس دوخ هقیلسب جب ویگنام

 زوم ویقبفح نایرچك, ربن
 هاسک

 هاشم راکناو تاساسحا

 یک ره هدروآ دوجوب

 نآندب

 شومارف و یدبا یا هرطاع دور
 د»اوخا رفاروا ینادشا

 تا رگ

 نودب ملیف یحدرب ماثا
 نآ یاههمج را اب ددیا «هلک زا رب|

 بلتدحور

 , تسی ریذپ ناکم)
 و ططلف «ءاسراد یه هبجرت

 ملیفب_یدردش هملعل طب دیب یهاک

 تسا هدز هنهرب اب :سلک

 و همج رت
 رک انیتالاوو یسئارب وناسو)
 هوت شا د نبب زا هک اب ردرانک ناربآ
 دو رک یم راپظا < یسآ ارب » یدره

 - هبنجو كي رب ۲ ۰ ناچپه یک
 یساهورب نیپ زا اد ما یراظ|

 رد یوگنلک رد

 زواب

 «یسارب» دوبز
 اب هکلب دب وک یمن اد نوا تفولع
 ایفا و دن |دیم شم ۱ منم نآ لا بانگ
 ووج وب هدندبب و مدن وئشرد سن

 ۰ ۵ نرو شیوا
 اب زهدا وناخ رهنیس ته زیه شعب

 ! تسا دنسپ
 پره

 اب حاددزا رد و۱ ارچ هک دیآ یم

 وا | رچ ودنک یم هجماسم را د دا ۱و آ
 وت ولروت هداون اخ سننک نب رخ آیا
 هدشاب ینب دوان

 ٩ مجرتم هوخ
 ر ناب رچ زا هظحا نا رد

 الی ار تولاید هاک ره هتبلا )

 یافزش هظحل ان و ( دوب هدن اون
 هعارات یراطال ارد

 داد اب واالاحو ؛تسا

 یسورسع ن

 زا دس نایچاشامت و هدومن

 |ز یس و رع م] رم یحو ره ربخ

 داب امنیم ه دهاش هه

«ِ : 
 یرفده نیب یو-ذنف همجرت

 22 سس یسسب ۳ ِ و ۳ اتور و اک وب

 و «دبآ هجو ك ۱۵ وا سو رخ 3

 دناسریمن را آ یلصا دوظنم

 تساراودیما «امتیس هراتسد
 تفو درومنیادد هدنب [یاهملیفدد
 دوش لو دبی رتشیب

 ها 5
 نیا رد اد :دوخ دیدج هدود ملیف
 و یعامنجا شزرا ابو سراب
 دب امئیم ۶ ع و رش یکنهررف

 ردامنیص نیا ناک راک وربدم

 واتعا رئوم یلد هات وک ندم نیا
 دن اهدون باچدوشب مدر« هجرت و

 نب رتکچوک نونک ات اهن ] راک ردو
 تساهدشنه هاشم یصقن اب و ها ربا

 ربدم ناوغا یاقآ تبقا وم

 ميدادتلسماد ژودنآ وم یامنیس

 صاخبلا -

 پر پ۷۷

 سو ی و ی ی یر یر و ور ی ی یر ی ی ی یو و یر یر ی ۲ یو هیچ ی ی فی ی یخ ی یخ
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 | رید راکساو < نمگرب هیرگنا

 اس تقبقح رد لاسما
 ؟نبا و یدلوس ربوش

 7و شدیهچملبف شیاناب ۳
 سک وف یلابک شزرا رب تالوصعمزا
 امت

 سک + رثا هرابود یزوریپ و تبقاوم ل
 . دوب وو تسکش زا سب 4 نل رب بر ۱ ۴

 یاب لوب)اب ياپراتش
 7 درگ اکساهیاج تفایرددیدناک و تفرگ بل - یتادداچ ةهکلم» ۰

 رگیدزاب

 دید
 الاعا رد ملی ودنیا ,هید هیهاوخ ادابند یامنب سرو و۱ یاددا) ولاتسب رک ی انیسدد «یلوبمو رتسا و  یاهملیف «یددزب یدژا

 تساهدشهیبآ ۷ ینباب- ورد شرهوش ینادرت ۲ راکب
 مچ هم هج یون نو نو یمن وی: جم هه مسن یو جت تو و

 زا ار تاکیربتتراک نیرتیلاع ! | <
 دیئامف عابتبا سونو یزارخ هاگشورف

 ۷# یئزج و یلک

 لباقم دیشروخ نابایخ نا رهن - سره[ #۴
#۷ 

77 

 و مدزآ ناتسریبد #۴

 : .«للسا» فلتخم یاهسالک 3 سا رظا تح

 نت < ]لر ۸۷/27( .ب میفتسم دنم» و
 ءتسا رلاد بصسانم طبارشاب مومع هدافنسا

 مشاهديسهچوک لوا - دابآ هاش

 سس



۰ 

 هیروهودهلهاد رف ب ۷
0 

 دورمس : هجرت

۷ ۳ ۰ 

 ۳ لک 1

 یدیل ومداد هیکت هکسل اک یلدنصیتشپ هب نم . دنامتک اس زیئول

 تفک توکس یا هقیقد زا سپ ماجن | رسد تسشن تک رحیپ و تسار نانچمه

 «تسابب ز یلیخ یو

 رب زی ول فرطب ادمیورو متشادرب لب اقم یلدنصیور زاد میاپ

 هک تسنی|لثمزی زع زیل ول ؛تسابیزو متفگ دول ]تربح ینحل اب هدن |هرک

 دیسرپ مددب زام|هدشن هناوید:هن و تفک باوجرد زیئ ول «یاهدش هن اوید

 < .دیس رپب دیه | وضیم هک رهز|

 تشاهرب شت دوصیور زااد یروتیو یتقودیدشن هج وتمای 7

 . دندوب هدشهریخ واب مدرمهمه هن وکچ

 دسیا هتشادن نان زاب  یترشاعم و سامت هن وکچیه لادب ات نوچ امش ی
 <دیوشیمن دیاب ودیاش هک دوطن [ زین نانآ یلابیزدیتشذ هجوتم 3

 . ماهدینشت یتاقرخزم نینچ نواک ات نمد
 چیهابنآژاریغ یلودشاب تلاحشوخوابیز یونامشچ دیاش

 یداعو نی رتیلومعم. تل ومهمالماک نزكيدرادن یرگید بلاچ زیچ

 . ماهدید لاحباتهک تسایمدآ نیرت 3

 یعوضوم رهبعجاد ۰ ميوکب واب دهاوخیمملد هچ رهمن | وتیمنم

 دیقم اددوخ یواب تبحاصمرد منیبیمن ی)اینالصا . ملک تبحصو|اب

 كبیو رک تسنآ ایندردراک نیرتناسآ منکب یدنب ودیق هن وگچیپب

 < منک نشود اددوخ پیپو منیشنب یو رباربدد یلدنص
 وارباربدد «کنیا تق والصا دیتفک شیپ یاهقیقد هکنیالثم»
 «.دبآهتشادن دینک تبحص یدابو

 -هتکن ویروایی ددفرحنمزایلاین رب ددصردمنک یم شهاوخ»

 نیضمهذو ریدو میاهدرک تبحص مهاپ اذغ فرصعقوم هتبلا ۰ ینک

 دوب نیا مضر .دشلدب ودر یئاهتبحصامنیب نترابیداب ]رد شد
 فلکت هن وکچیهداچد اددوخ یداب تیحس مقومردو يوروضحرد نم 3

 ۹ «,متفای یمن یداع ریغ احو

 : «+مدش ناتدوصقم هجوتم نونکا>

 عوضوم نیا دیاب تسابیزوا یتفک هک بطمنیا هدابردیلوو
 هک تسا یمیبطنیا تفرگدهاوخ شاهدنخ المواو میوگب شدوب

3 

 راس هو دون ود نادز ۰دینکن یخوه منکیم شهاوخو
 یک ۰ نزز رو دنشاب هتشد یتلاح شوخ و| ری نامشچ نانچ دنن اوت یبن
 ک 0 ۱ دوب یم سابل بوخ یلیخیو .دن امب توا رطاب ناتجت 7

 ۰ تورو هک لاع نیتچمه . تشادیزاتم تخودوشرب تشادنترب

 0 یرادارع سابلرد «دوب سیفن و هقیلحاب رایسب دوب هدنکف|

 ر اب < .درکتیم هولج هوکهرب
 ۱۳ ۰ رب تسکامفرحهچ نیآزیل ول (ادخربهانیچ

 یر عزا ادوکصاپ متاغ تعد نا رکید هراب رد ندرک

 ,مشابهدینشوت زا رکی د نزكی هداب دار یناهتبحعنینچ مدادنداپ
 وب هدیدن اعشرد)ریناجیهو قایتشانینچ نونکات مهنمو .

 مو رک ییغت یسوسحمر وذعب اش هک تس| تعاستشه و لوج فرظ ردنآ+

 نآ و دشدهاوخ هدوسآ رفن كي رطاخ نایم نیارد «درادن یلاکشا

 راک ناتیومءرتخدد امشنیب ادابم دیسرت یموا ۰ تسامردب مهرفت

 ":مرطاعب ادوا دلاوتیم یسک هچیتساد . دسرب كان رطخو كيراب

 ٍ «ادنک شن زرسرطاخ ینارکت

 یخ نمودوب _هدیسد اه هیت یئالابرسب هکسلاک مقونیارد

 زا مهرتبم مدمآ نیئاپ «سلاک زا لوءعمیسحب اریز مدش لاحشوخ

 رناوتب اهباد دوش رتکید هکسلاکات تسج نیئابب نوتکنیل و رانک

 یاب ۰ دوب هتفرکدوخب یتل احنانچ زیئول ارچ یتساد دنشکب اره 7
 یبوخب لشاد می ومع رتخد و نم تاقالم هکنیاذا دشاب لاحشوخ هکنیا

 نیکمشخ و ددکم انلعسکعرب تساهدش رازک رب یشوخ و

 رووخ تیمیمص ویتسود یدنیاشوخان و بسانمان لرطب یو نمرظنب

 ۲: شد هداج یلالاب ر-زا هکسلاک یتقو . دادیم ناش هنایم نیادد

 ندیسد ات رگید و هلسشن وا رانک و مدشراوس هگلاکلخ اد رکیدراب

 "یداع ریغ و هرخسم رظنب اهتوکص .میدزن فرح هملک كي هناخب

 ۷ :رگا شفوک توکص نآیتسکش یاربیو رک |یلو دمآیم

 و هاوخ . منکابارتبعص رس رکیدداب متشادندصق هجوچیپب

 نیبددقچ اسیلکب نتفدعقومدد هکدوبهدمآ شیپ میارب رکفنیا

 اب ندوب 9 رتشیب هزادن | هچات لشاد تبحاصم)|نمو دوب هتشذگ شوخ
 3 . مدوب هدش ظوظحء زیئ ول

 ۱) هدشواوس یبقع هکسلاک رد هک رفن ودن ] متفگ يم دوغاب

 یولجیتف و ۰ تسا هنشذگ شوخ هد رپب ًاملسم دن |هدن ارذگ مهاب هنوکچ

 درثراب یولجزا ار هکسلاک نوتکنیل و میدش هدایپ و میدیسر ترابه

 تردب ندیسرراظتن ارد زین ول ونم . دشاب یدهب هک اک یارب اجاتدرک

 مدید دش كلیدرن هکسلاک یتفو + میداتسیا لشادمیومعرتخد و

 مک سدآ هک میدیمعت ردپ دنتسهوگنفک و تبحص مرک ودن ] هل وکچ

 مرک رس یصاخ ناچیهو یمرکاپ عقودن آرد دوب تکاص

 هدسماین شلد میدیم ردپ ًاتح متفک مدوخ ای ۰ دوب میوبع

 رو نتسش زا هکس)اک راب ندرک كبسرطاعنب هبت یئالاب رس

 ۷ .دی ایب نیل اپ هکسلاک زا یا هقیقددنچو دنک رظن فرم
 ؟د منامهچ, ًابیقتسم دش هدایپ هکسلاک زا لار یتقو

 ۱ ند دا هک مراد نانیمطاو< ؛ تشذگ شوخ امشب اب [ددیسرپ

 ۳ *اد نيب هک هرب یب ییوهب زیولو نم هنفرگ و مه
 ۰ .تسا هتشذگ

 یو ای بفعا ته دشریخ دایب یلفج تفک ربث ول
 1 زا لشادروبع یارب |دءادات تشاذگب قپ یهدق هاگت [و

 امرف 2 حر



 غاب فارطدد اد شنا رتخدو شیشک هک دن] مزد

 ۳ -ح ] ۱
 ءووس] | رمشن |رتخدیا و . دوب یداذ آ یب مد شیشک "۱ سید هچ

 بشک دوش .

 لغا رب ات تفرالاب هقبطب هلصافالب شیشک نزوعسا ۳ ورم

 راو هوب هدیدن اد كندیب آقاطا مقوسن ۲ ات 0
 شیثک نارت

 یویل ابیزز| زیل ول ریظن و دندرک یم تبحصلشاد فایورر,
۳۹ ِ 1 
 ميوکب اهن اب ومداذگب اهن آر سب رس هک دمآ یممشوخب ی
 ردیا هتسچ رب هتکن :هن وگچیهو كچوک هثجاب تسنی درو 9

 : یو هد رکن كن رداجن اب نتفدرد ریل هظعل كي ی

 نم نانخس ندینشزا سپ وکساپ 35و هک ۳ )2

 منارتخدهدیقعاب نم هتبلا هددادیا هتسادآو بلاجرهاذن ۳ تک
 تفا رظهک درک راکت |ناوت یمن یا و ماین قفاوم دئن ادیین هو تف ت ناو یمن ۱ ۱
 ۷ دز تفا رظدقاف ید یتشادواظتن اوت سردی > تاگ اهرتخدزر ت 1 وجومالعادحب یودوجورد بارز < .تساهوج ومالع 1

 هک ینادیم تدوخ وتمزی زع> تفک شرتخدباوجرد ی ۲
 مناخ تپج نیاذاد دنشاب یم هنان زصاختفارظ نیا هل 10, 1 ِ اوت م ۱۷

 «ددادیصاغهولج یلشا

 ووب یبدا هلک هیبش هک شرسنآ اب وکساپ مناخ عقرب ادو
 یا هنارهامریبدت اب مدوخ لایغب هکنیا یاربو دش مسجم مرظنرد
 رصءژا زوربمآ هک ادیسرول لضن ناتخدد مهدرریپغت اد تبحصعوضوم
 دزروب هدیو اد اهنآ اهراب شنارتخدو وکساپ یاتآد هوب هدروآ

 » مداد ناشناشن

 میدید رک هچوتم ميدشیلا ری ذی قاطا دراوو میتشک زاب یتقد

 و بآ اب یو یارب و دنک یم تبحص لشاد اب وکسابپ مناخ هک
 اری وناوج همدختسم نابغاب كرسپ هن وکچ هک دهد يم حرش باس
 , تساهد رک رادراب

 هک مرواییرد رس عوضومنیا زا مناوتیمن نم؛یلشامناخ و
 رد ام زپشآ اب كرتخد نیا ۰ داتفا| یقافتا نینچاجک روو عتوم هچ

 هناخ زا هاگچیه مداد عالطا هک اجن[ ات و دباوغیم قاطا كي
 7 هم ,دوشیمن ی داخ

 تفک لشاد مي وعرتخد
 4 ۱ دنفابهد

 هدافتسا نیمزریذ زا تسن نکس »
 . مشاب هدید لاحرس» راهش نان * متشادن دی نام زن ]ات ودن دیسر يم رظنب داش اب و لوگنهوک هاب هد 3و دارفا هیلک .درکیم ین و هلذب و تفکیم مش نادارف فشد و و درب هدراذک یرانکب |ددوخ یکشیمهی رو تاتمداب نلدا یارب وکساپ یاقآ ۰ دوب لشاد اب حازمورگتنک و تب م رک شر )ذففرص تدم مات رد هناتفرشوخ نو تشادرارق تساد نر ردوکساپ مناغ ۰ تفرکدارقنم لباقمزیم رگید رسدد مهلشا ء تمشن یم)و ربمآ الودعم هک یلاجنامه ین متشا زیمیالاب یلدن یورنم .تشادیصاخ یا و دو هولودوب هدش نیک زآ ۶اجد قرب ربد قارهرقن فورظاب ادغزیم . تشاد یک ات نم یاد هرنشکیزو راآ , دام فقوتم تبحص ام هکنب| شب

 م-,دش قاطا دراو

 ون رکید هتنهراهچ

 . دشاب هتشادووضح ام شیعو مزب هدد دوش هدر ووو رم[ ات مهدی اناهندماس دف )دن ارگ نوتکات هک تسیا هبنشکی نیش نیا متفگیم مدوخاب تب رش وکساپ یاقآاب لغار میوموتخد یوگشنکد هدنخروو مداد وارف نآیاه تسم یود اد میاه تسدد مداد_هبکت یلهنع ی < مورکن یهچوآ شیب رگید مدغ قرصتم .درادن یر ید ندردآ

 ادیمت دش هور|ذک زیم نایاب رسد فرص یتقد
 هک دوب وا هفیظو منک یلاشهاد یتاریدپ

 اجزا دیابایآ متستا از تروپ هباشون یرطبو دیس
 هکت ابو

 ید
 درد ه وارقرب یتوکس هظحلدنچ دهدماج | |ریداک نانچ ناب زیم ناو مش نم رباریدد لشاد نوچ قطب اداهم اخاتمزیخ رب م

 . ورک داش رس یاهزاست یداشذا اریلوو تفای ءاد مدوسجد رد یقییه_وحنب 7 حدخ بو ذجم و نورک بوذجمنیا یاسحا ,دوب یاهقباسیب بیجع  تلاح ,میشاب هدرک بوذجم هظحلدنچ یارب ار رکیدمهام هک دیس ریع رظتب نینچ مدا هعساب یمسیاب ]دنتسست تفاپ ار شابلب یسیند درک یهاکن نسب لشاد ناهکان .دش دارقرب یو :

 يدنکین هدن زامشلدرداد زوریمآ :اخ بیلبف ایآمنیب دیوگب یلشامناخ یتساد> تفگ ار توکشووخ هتفرکو قبنع یعلاب میدیم داب مقومنیادد
 ونک امه هک تسا هژادنا ادیت هرطاعخ تفکر تشادک رم یوز اد اءهرفس لامتسد رب توکس یا هظحل لاونسنیا لابت دب

 |وتیمن ما هتسشن
 < .تساهتشن

 شیاجزا لشاد هاگنآ
 یرونرابن قاطارو یوسبنم
 اب ودنمو دنتف رنو ریب ِقاطاذا
 دامو «ةباسیب ساس>انآ

 . لشاد .دشیلوتسم قاط
 ت نا و «ارچ»

 اریپ .دد پیلیف زوریمآ یاجب هک ملک رواب من رباجتیا دد هک ۵

 دهدنلپ زین اهیناخریاس .تساخرب
 ناخ همه یتقو.مدوشک ارن ۲ ومتفد
 . تشاددوج و مادرد تدشب زونه_قیسها : میاجرسو متشگ رب زیم فرذطب هد

 ؛ مهدزاود لعن 3 ۰
 نان امهمیکعه یپظ زادنب «ب تفاس دودحرد

 ت و اعدمسارع یرکید یایلکدد تشاد دصتوساپ یافآ
 ناشیا لزنسب ادرهظ زا دعب هتفه یاهزورز| یکی هک دریک یم لو | وژادوکساپ مناغ مدههیوتم یظفاح ادخعقوم دروآ اجب
 اوخیم لغاد زا ماعت زاررصااب كيره زین وکساپ ما اخ نا رتخدو
 .دنکز ارفارس اداهنآو دریذیب !رناغردام توعد هک
 نا لعرزا كن رب ] یولبات ٍكب درومرد تساوضیم
 اه یست )دونسد لعاددوب لیامیرکید .دهاوقب یئامنهاد
 چ تنکیم یموس . دهدب واب یردو رب هعطقکی شخدود
 .دوریمفار طا یاویداب آ زایکیدد یداسب نز تدایم
 بزم دامیب ا واءهارسهپ دابکی یلش) مناخرگ | هوشیم
 :ردپ ندهكيدزن و و رهارژ| روبع عقومرد وکساپ مناغ
 او لیامهکبصاغم| دادعت دین ادب رکا یلشا مئاغ»
 .دننک ی لاریذب ناغهناخرد امهزاو دنوش تسود
 بق اراهنآ هبه توهد دیهاوغب اش هکیت روصرد

 اب )هک دسر
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